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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 
KIP) secara resmi telah berlaku sejak 30 April 2013. Kehadiran UU KIP setelah 

diimplementasikan tiga tahun, sedikit banyak telah memberi warna tersendiri dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara.Wacana tentang keterbukaan informasi kian hari 
kian menjadi mainstreaming dalam berbagai sektor kehidupan.

Implementasi UU KIP pada tahap selanjutnya diharapkan dapat memberi manfaat 
yang nyata bagi masyarakat luas sehingga upaya membangun kembali kesadaran 
publik terhadap hak-hak informasi menjadi suatu keniscayaan. Selain sosialisasi, 
pelatihan-pelatihan di tingkat komunitas merupakan upaya yang sangat relevans 
dalam rangka membangun kesadaran tersebut. Oleh karena itulah, Direktorat Jendral 
Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi dan Informatika (Ditjen 
IKP Kemenkominfo) akan lebih menitikberatkan upaya penguatan masyarakat dalam 
rangka implementasi UU KIP.

Inisiatif PATTIRO menerbitkan Modul Penguatan Masyarakat dalam Akses Informasi 
merupakan langkah yang tepat dalam rangka mendukung upaya-upaya penguatan 
masyarakat dimaksud. Modul ini sangat membantu agar pelatihan-pelatihan tentang 
keterbukaan informasi di tingkat masyarakat dapat lebih terarah sehingga tujuan yang 
diharapkan juga semakin mudah tercapai.

Kami menyampaikan apresiasi kepada PATTIRO. Mudah-mudahan dimasa yang akan 
datang, Ditjen IKP Kemenkominfo bersama PATTIRO dapat lebih bersinergi untuk 
terus mendorong optimalisasi implementasi UU KIP.

Jakarta, Juni 2013

FREDDY TULUNG

Sambutan 
Direktur Jenderal Informasi 

dan Komunikasi Publik 
Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia



iv



v

Kata Pengantar 
Direktur Program AIPD

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 
KIP) telah menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, 

khususnya dari badan publik atau lembaga-lembaga yang menjalankan tugas pokok 
dan fungsi terkait penyelenggaraan negara. Hak memperoleh informasi merupakan 
hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting 
negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan 
penyelenggaraan negara yang baik (UU KIP, Bagian Menimbang b). 

Mengingat pentingnya makna dan mandat UU KIP tersebut, Program AIPD (Australia 
Indonesia Parnership for Decentralisation) sejak awal mendukung penguatan 
pelaksanaan UU KIP di semua daerah dampingan AIPD. Melalui PATTIRO, Mitra 
Pelaksana Program AIPD untuk penguatan akses masyarakat terhadap informasi, 
Program AIPD telah menyediakan bantuan teknis untuk penguatan dan pembentukan 
kelembagaan yang akan mendukung pelayanan informasi publik di daerah. Lembaga-
lembaga ini terutama adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
dan Komisi Informasi Publik di daerah. 

Salah satu bentuk bantuan teknis AIPD melalui PATTIRO untuk penguatan lembaga-
lembaga tersebut adalah penyusunan sejumlah panduan dan instrumen yang 
dipublikasikan dalam seri keterbukaan informasi publik. Panduan dan instrumen ini 
diharapkan dapat membantu kinerja lembaga-lembaga di atas dalam menjalankan 
tugas pokok dan fungsinya untuk melayani informasi publik kepada masyarakat. 

Topik khusus yang disajikan dalam modul berikut ini adalah mengenai penguatan 
masyarakat. Modul ini disusun sebagai panduan atau referensi bagi pihak-pihak yang 
akan menyelenggarakan pelatihan penguatan akses masyarakat terhadap informasi 
dari badan publik. Penguatan akses ini diharapkan dapat mendorong partisipasi 
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik yang 
bisa menjamin hak-hak dasar masyarakat sebagai warga negara. 

Akhirnya kami berharap bahwa buku panduan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya 
oleh semua pihak yang terkait dengan pelayanan informasi publik, khususnya di lokasi 
Program AIPD dan juga dapat dipergunakan di seluruh Indonesia. 
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Atas nama Program Direktur AIPD, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan 
kepada PATTIRO dan Tim Penulis yang telah bekerja keras demi tersusunnya panduan 
ini.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Direktur Program AIPD

RICHARD MANNING
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PATTIRO merupakan lembaga riset dan advokasi yang bergerak dalam upaya 
mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik. Salah satu fokus PATTIRO 

adalah perbaikan kualitas pelayanan publik. Hadirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diharapkan dapat mendorong 
terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas melalui keterbukaan informasi. 

Salah satu pemangku kepentingan utama dari UU KIP ini adalah masyarakat. 
Masyarakatlah yang merasakan dampak langsung dari pemberlakuan UU KIP ini dan 
sekaligus menjadi pemohon informasi. Efektif tidaknya UU KIP ini dapat terlihat dari 
bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan ruang dan kesempatan yang tersedia 
untuk mengakses informasi publik dan mengkonversi informasi itu menjadi manfaat 
yang dapat dirasakan langsung. 

Meski masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama, namun sebagian 
besar belum memahami bagaimana cara mengakses informasi dari badan publik, 
menggunakan informasi itu agar memberikan manfaat langsung dan memberikan 
masukan kepada badan publik mengenai informasi apa saja yang diperlukan masyarakat. 
Karena itu, peningkatan kapasitas bagi masyarakat menjadi hal yang sangat penting 
dan mendesak, agar UU KIP ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. 

Beberapa organisasi, termasuk PATTIRO telah melakukan upaya-upaya penguatan 
kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan. Namun diakui bahwa 
upaya-upaya itu belum didasarkan pada suatu panduan yang sistematis. Peningkatan 
kapasitas masyarakat selama ini diberikan melalui silabus-silabus sederhana yang 
didesain sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Modul Penguatan Kapasitas 
Masyarakat dalam Akses Informasi ini merupakan pengembangan dan integrasi dari 
berbagai silabus yang telah disusun sebelumnya. 

Kami berharap dengan terbitnya modul ini semakin banyak pihak yang tergerak 
menggunakannya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan 
memanfaatkan informasi publik. Melalui keterlibatan berbagai pihak ini, diharapkan 
kesadaran masyarakat atas hak informasi semakin meningkat, dukungan terhadap 

Kata Pengantar
PATTIRO
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keterbukaan informasi semakin kuat dan masukan untuk perbaikan pelayanan publik 
semakin berkualitas. 

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada AIPD melalui Program Community 
Access to Information (CATI) yang telah memberikan dukungan dalam proses 
penulisan hingga penerbitan modul ini.

Jakarta, Mei 2013

SAD DIAN UTOMO

Direktur Eksekutif 
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A. KONSEP DASAR

Warga negara memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh undang-undang dasar atau 
konstitusi. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar atau dikenal 
juga sebagai hak konstitusi warga negara. Pelaksanaan pemenuhan hak konstitusi ini 
kemudian diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur 
melalui berbagai kebijakan/peraturan perundangan, dari mulai undang-undang 
sampai peraturan teknis pelaksanaan.

Misi penting pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan pemenuhan hak konstitusi 
warga negara, tentu saja harus didukung sumber daya manusia penyelenggara pelayanan 
yang berkualitas dan infrastruktur yang memadai. Satu hal lagi, penyelenggaraan 
pelayanan publik yang baik harus didukung partisipasi warga negara/masyarakat/
publik dalam merumuskan perencanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga 
evaluasi dan monitoring kebijakan. Dalam hal ini termasuk partisipasi publik dalam 
proses perencanaan dan penganggaran APBN maupun APBD. Partisipasi masyarakat 
ini diharapkan dapat menjadi kontrol publik yang kuat untuk menjaga kualitas 
pelayanan sesuai harapan masyarakat dan tujuan pelayanan. Selain itu, kontrol publik 
bisa meminimalisir praktik manipulasi/penyelewengan dalam penyelenggaraan 
pelayanan.

Namun perlu disadari, tidaklah mudah melibatkan publik untuk mengontrol 
penyelenggaraan pelayanan. Di sini diperlukan itikad baik dari otoritas negara 
sebagai pengatur kebijakan (regulator) dan penyelenggara pelayanan publik untuk 
menyediakan saluran partisipasi publik. Selain itu, otoritas negara juga dituntut lebih 
terbuka, sehingga meluaskan peluang publik untuk mengetahui berbagai informasi 
yang berkaitan dengan kebijakan pelayanan.

Di sisi lain kepercayaan diri warga masyarakat untuk mengontrol penyelenggaraan 
pelayanan juga perlu ditingkatkan. Tanpa rasa percaya diri yang kuat tidak mudah bagi 
warga masyarakat menyampaikan masukan untuk memperbaiki berbagai kebijakan 

Pendahuluan
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penyelenggaraan pelayanan. Tanpa rasa percaya diri yang memadai, sulit bagi warga 
masyarakat melakukan inisiatif, seperti ketika saluran partisipasi dan keterbukaan 
informasi tidak disediakan oleh otoritas negara/penyelenggara pelayanan. Dalam 
konteks inilah menjadi penting melakukan penguatan kapasitas publik mengontrol 
penyelenggaraan pelayanan agar berkualitas. Salah satunya adalah melalui pelatihan. 
Penyusunan modul ini dilakukan dalam rangka menyediakan panduan bagi proses 
pembelajaran itu.

Basis materi yang mendasari modul pelatihan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pilihan ini diambil karena pada kenyataannya 
UU KIP merupakan kebijakan yang kuat dalam menjamin keterbukaan informasi dan 
partisipasi publik. UU KIP memberikan mandat yang sangat tegas kepada otoritas negara 
(Badan Publik) untuk membuka dan melayani informasi kepada warga masyarakat. 
UU KIP juga memberikan jaminan yang jelas bagi warga masyarakat untuk menuntut 
keterbukaan informasi dari Badan-badan Publik. Dengan memahami substansi materi 
UU KIP, warga masyarakat diharapkan akan semakin mampu mendorong keterbukaan 
informasi untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.

B. TUJUAN

Modul ini disusun sebagai panduan atau referensi bagi pihak-pihak yang akan 
menyelenggarakan pelatihan penguatan kapasitas warga masyarakat dalam mengakses 
informasi kepada Badan Publik. Warga masyarakat kemudian mampu memperoleh 
informasi yang dibutuhkannya dan di sisi lain mampu mendorong perbaikan kualitas 
pelayanan publik sehingga hak-hak dasar mereka sebagai warga negara dapat 
terpenuhi.

C. SASARAN

Sasaran modul ini adalah warga masyarakat umum, terutama bagi mereka yang dalam 
kehidupan sehari-hari belum mengenal isu-isu keterbukaan informasi dan partisipasi. 
Dengan demikian, modul ini lebih mengedepankan contoh kasus yang pernah dialami 
warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari daripada materi yang bersifat teoretis. 
Modul ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan 
warga masyarakat mengakses informasi publik dan berpartisipasi dalam perbaikan 
pelayanan publik secara bersamaan.

D. ALUR MODUL

Modul ini dirancang untuk pelatihan selama dua sampai tiga hari dengan materi yang 
terdiri dari 10 sesi. Dalam modul ini terdapat perbedaan metode pembelajaran pada 
setiap sesinya, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai di sesi itu.

MODUL PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGAKSES INFORMASI



5

Sesi Satu merupakan awalan pelatihan yaitu membangun suasana belajar. Sesi ini 
diisi dengan perkenalan di antara peserta sendiri, antara peserta dengan fasilitator/
fasilitator pendamping (co-facilitator), dan semua pihak yang terlibat dalam proses 
pelatihan. Kemudian peserta diminta menyampaikan harapan yang ingin dicapai dari 
proses pelatihan ini.

Sesi Dua mempelajari tentang arti penting keterbukaan informasi publik untuk 
mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang memenuhi hak-hak konstitusi 
warga negara. Dalam sesi ini ditampilkan berbagai pengalaman warga masyarakat 
yang memperoleh manfaat ketika menuntut keterbukaan informasi untuk persolan-
persoalan pelayanan publik yang mereka hadapi. Kisah baik ini ditampilkan di awal-
awal sesi untuk mendorong peserta agar termotivasi mengikuti pelatihan ini hingga 
selesai.

Sesi Tiga membahas hak-hak konstitusi warga negara. Dalam sesi ini, peserta akan 
mempelajari apa saja yang menjadi hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. 
Dalam hal ini, negara mempunyai kewajiban memenuhi hak-hak tadi. Salah satu hak 
warga negara dan menjadi fokus materi modul ini adalah hak atas informasi, di mana 
dari segi kebijakan sudah diperkuat dengan terbitnya UU KIP.

Sesi Empat memahami UU KIP sebagai kebijakan setingkat undang-undang yang 
menjamin warga negara mendapatkan hak atas informasi. Dalam sesi ini dipelajari 
juga kaitan UU KIP dengan kebijakan/peraturan perundangan lainnya yang relevan.

Sesi Lima mengenalkan posisi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
dan lembaga Komisi Informasi (KI). Kedua pihak ini merupkan subjek hukum dalam 
UU KIP dan menjadi kunci penting bagi pelaksanaan keterbukaan informasi.

Sesi Enam mempelajari mekanisme yang harus dilakukan oleh warga masyarakat 
untuk memperoleh informasi dari Badan Publik.

Sesi Tujuh, membahas materi tentang mekanisme pengajuan sengketa kepada Komisi 
Informasi jika informasi yang diminta warga masyarakat tidak dipenuhi oleh Badan 
Publik.

Sesi Delapan membahas strategi advokasi yang mesti dilakukan oleh warga masyarakat 
agar berhasil menuntut keterbukaan informasi. Dalam sesi ini juga dibahas berbagai 
kemungkinan risiko yang muncul akibat dari tuntutan keterbukaan informasi beserta 
antisipasi mengatasinya.

Sesi Sembilan, secara khusus akan membahas mekanisme pengorganisasian warga 
masyarakat sebagai bagian dari strategi advokasi keterbukaan informasi.

Sesi Sepuluh, akan merumuskan langkah-langkah yang ditempuh warga masyarakat 
dalam meminta informasi kepada Badan Publik. Kemudian, sesi ini juga akan 
merumuskan langkah-langkah memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk 
mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik demi terpenuhinya hak-hak warga 
masyarakat.

PENDAHULUAN
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E. YANG HARUS DIPERHATIKAN

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan modul ini adalah sebagai 
berikut:

1. Perhatikan konteks budaya lokal

Sebelum menggunakan modul ini, hendaknya fasilitator mempelajari terlebih dahulu 
budaya atau kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Dengan memahami budaya 
atau kebiasaan setempat, diharapkan tingkat penerimaan peserta terhadap fasilitator 
akan mudah, sehingga akan memperlancar proses pelatihan.

2. Fleksibel

Dalam memandu pelatihan, hendaknya fasilitator tidak kaku terpaku pada modul dan 
diharapkan lebih fl eksibel atau menyesuaikan diri dengan situasi yang berkembang 
di dalam kelas. Fasilitator juga hendaknya mempelajari terlebih dahulu isu yang 
berkembang di daerah setempat, sehingga dalam menampilkan contoh kasus juga 
akan lebih kontekstual.

3. Hindari penggunaan istilah asing

Fasilitator hendaknya bijak dalam berbahasa dengan tidak banyak menggunakan istilah 
asing yang belum terbiasa atau akrab dengan peserta. Fasilitator perlu memperhatikan 
bahwa istilah yang terdengar lazim belum tentu dipahami oleh peserta. Istilah “good 
governance” misalnya, istilah ini lazim dalam isu keterbukaan informasi dan partisipasi, 
namun lebih baik jika menggantinya dengan istilah “tatapemerintahan yang baik”.

MODUL PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM  MENGAKSES INFORMASI



7

Sesi 1.
Bangun Suasana
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Sesi 1.

Bangun Suasana

PENGANTAR

Modul pelatihan ini menggunakan model pembelajaran orang 
dewasa (andragogi). Andragogi merupakan model pembelajaran 

yang mengasumsikan bahwa peserta didik sebagai individu mandiri 
yang membutuhkan penghargaan orang lain sebagai manusia yang 
dapat mengarahkan dirinya sendiri*. Peserta didik dewasa cenderung 
akan menolak atau bereaksi tidak senang jika keinginannya dalam 
pengarahan dirinya sendiri (self directing) tidak diakomodir. 

Oleh karena itu sangat dianjurkan dalam pelatihan ini, peserta 
diberikan kesempatan seluas-luasnya menyampaikan gagasannya, 
mengembangkan kreativitasnya, atau menemukan jalan-jalan alternatif 
dalam menghadapi persoalan. Fasilitator atau pelatih hanya sebagai 
pembimbing yang harus banyak mendengarkan daripada menjejali 
peserta dengan berbagai teori. Pengalaman adalah sumber pengetahuan 
yang berharga dalam pembelajaran andragogi. Oleh karena itu 
mendengarkan banyak pengalaman di dalam kelas merupakan proses 
yang sangat menyenangkan dan dapat meningkatkan motivasi dan 
semangat belajar peserta. 

* Makalah “Konsep dan Metode Pembelajaran untuk Orang Dewasa (Andragogi), oleh Drs. Asmin, 
M.Pd, tanpa tahun, diunduh dari link http://fi le.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_
SEKOLAH/195109141975011-AYI_OLIM/andragogi_PDF2.pdf pada tanggal 14 November 2012
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Hal lain yang penting untuk diperhatikan, orang dewasa memiliki 
sistem nilai, pendapat, dan pendirian yang berbeda-beda. Suasana 
perbedaan ini akan muncul ketika pelatihan berlangsung. Untuk itu 
perlu mengkondisikan suasana pelatihan menjadi lebih kondusif, 
sehingga peserta dapat mengemukakan isi hati dan pikirannya tanpa 
rasa takut dan cemas. Pengkondisian ini dapat dilakukan misalnya 
dengan cara saling membuka diri melalui perkenalan di antara peserta 
dan antara peserta dengan fasilitator atau pelatih. Dengan demikian, 
di antara peserta diharapkan akan saling memahami karakter dan 
latar belakang masing-masing. Begitu juga di antara peserta dengan 
fasilitator atau pelatih diharapkan akan saling memahami karakter dan 
latar belakang mereka.

TUJUAN

METODE

ALAT BANTU 

BELAJAR

WAKTU

1. Peserta dapat saling mengenal antar-peserta sendiri maupun 
antar-peserta dengan fasilitator.

2. Peserta memahami alur proses, tujuan, dan kontrak belajar 
pelatihan.

3. Peserta terbangun motivasinya selama mengikuti pelatihan.

1. Permainan

2. Presentasi Fasilitator

1. Laptop/Komputer

2. LCD Proyektor

3. Kertas Plano

4. Spidol

5. Metaplan dan Selotip Kertas

6. Papan Nama (Name Tag)

60 menit

MODUL PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM  MENGAKSES INFORMASI
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CATATAN UNTUK FASILITATOR

1. Sesi ini merupakan pembuka dari keseluruhan proses pelatihan. Oleh karena 
itu fasilitator perlu membangun suasana pelatihan menjadi dinamis, ceria, dan 
menyenangkan. Kesan di awal ini diharapkan dapat mendorong peserta untuk 
lebih termotivasi mengikuti pelatihan hingga selesai. 

2. Fasilitator menciptakan kondisi agar peserta saling mengenal dan menciptakan 
suasana keakraban. 

3. Fasilitator diharapkan aktif untuk melemparkan pertanyaan kepada peserta.
4. Fasilitator dapat mengembangkan metode-metode yang berbeda dengan yang 

dikembangkan dalam modul ini, asal masih selaras dengan tujuan pelatihan. 

PROSES

Pembukaan (10 menit)

1. Fasilitator menyambut peserta dengan ucapan selamat datang. 
2. Fasilitator menyampaikan secara singkat tujuan utama pelatihan. 
3. Fasilitator menyampaikan bahwa proses pelatihan akan dibangun bersama oleh 

peserta dalam suasana yang menyenangkan, dinamis, dan penuh keakraban.
4. Fasilitator menyatakan dalam sesi pembuka ini akan diisi dengan saling 

berkenalan dan merumuskan harapan bersama terhadap pelatihan. 
5. Fasilitator melanjutkan ke acara perkenalan. 

Perkenalan (20 menit)

1. Fasilitator menyampaikan bahwa perkenalan merupakan hal penting dalam 
pelatihan ini. Sebab dengan saling mengenal, akan terbangun suasana akrab 
dan mudah bekerjasama selama pelatihan. 

2. Fasilitator menyampaikan dan menjelaskan bahwa perkenalan akan dilakukan 
melalui permainan “Mencari Benda”. Permainan ini diikuti oleh peserta, 
fasilitator, panitia, dan semua yang akan terlibat dalam pelatihan. Semuanya 
keluar ruangan untuk mencari benda apa saja yang dikehendakinya. Setiap 
orang nantinya harus dapat menjelaskan alasan mengapa memilih benda itu 
dan apa manfaatnya. Pencarian benda ini diberikan waktu selama lima menit.

3. Setelah semuanya kembali ke kelas, fasilitator mempersilakan setiap peserta 
untuk berdiri membentuk lingkaran. Fasilitator juga bergabung ke dalam 
formasi itu. Fasilitator mempersilakan setiap peserta untuk memperkenalkan 
diri dengan menyebutkan nama, asal tempat tinggal, benda hasil temuan, 
alasan memilih benda itu, dan manfaatnya. Fasilitator memulai perkenalan 
ini dan dilanjutkan yang lainnya secara bergiliran sampai selesai. Fasilitator 
meminta setiap peserta untuk mengingat satu persatu NAMA dan BENDA 
TEMUAN dari semua peserta yang ada dalam kelas pelatihan. 

SESI 1. BANGUNAN SUASANA
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4. Untuk memperkuat daya ingat semua peserta yang ada dalam kelas pelatihan, 
fasilitator kemudian mengajak peserta melakukan permainan kedua berupa 
“Melempar Bola Kertas”. Fasilitator mempersiapkan sebuah bola dari kertas 
plano. Fasilitator melempar bola secara acak. Peserta yang terkena lemparan 
bola harus melemparkan kembali bola ke peserta lainnya sambil menyapa 
dengan cara menyebutkan NAMA dan BENDA TEMUAN dari peserta yang 
kena lemparan bolanya. Misalnya, “Hai Pak Ardi Batu” atau “Halo Bu Dina 
Bunga”. Jika NAMA dan BENDA TEMUAN yang disebutkan ternyata salah, 
peserta tadi akan “dihukum” untuk bernyanyi. Demikian seterusnya, sampai 
setiap peserta mendapatkan giliran melempar bola. Fasilitator mengupayakan 
agar acara permainan lempar bola ini berlangsung meriah dan ceria. 

5. Acara perkenalan selesai, fasilitator mempersilakan semua peserta bertepuk 
tangan. Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa mereka berhak 
mendapatkan “hadiah” berupa name tag karena telah memeriahkan acara 
perkenalan. Panitia membagikan name tag kepada peserta sesuai nama yang 
sudah tertera. Fasilitator memberitahukan kepada peserta untuk tetap berdiri 
pada posisi semula, sedangkan panitia keluar dari lingkaran. Fasilitator juga 
mengingatkan peserta untuk tetap menyimpan benda temuannya tadi. 

6. Fasilitator memberitahu peserta bahwa acara selanjutnya adalah merumuskan 
harapan dari pelatihan ini. 

Merumuskan Harapan (20 menit) 

1. Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa membangun harapan itu 
penting agar penuh motivasi dan semangat selama mengikuti pelatihan. 

2. Sebelum merumuskan harapan, setiap peserta secara bergiliran diminta 
mengungkapkan situasi keterbukaan informasi di tempatnya masing-masing. 
Contoh kalimat yang menggambarkan situasi tentang keterbukaan informasi: 
“Saya mendengar kabar bahwa setiap petani di desa kami mendapatkan 
jatah pupuk murah dari pemerintah. Tetapi sampai saat ini, kami tidak 
mendapatkannya. Kami tetap membeli pupuk dengan harga yang cukup 
mahal. Dinas Pertanian tidak memberikan informasi tentang program pupuk 
murah itu dan tidak menjelaskan bagaimana cara untuk memperolehnya.”

3. Fasilitator menyimpulkan tentang gambaran situasi umum yang dihadapi 
oleh peserta. Contoh kalimat yang dapat menggambarkan kesimpulan atas 
situasi yang dihadapi peserta: “Berarti dapat disimpulkan bahwa secara umum 
pemerintah masih belum memberikan informasi tentang berbagai program 
bantuan atau subsidi kepada masyarakat”.

4. Fasilitator melemparkan pertanyaan kepada peserta, “Kemudian apa yang 
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diharapkan dari pelatihan ini agar situasi tersebut dapat diubah?”Fasilitator 
kemudian mempersilakan setiap peserta menyampaikan harapannya secara 
bergiliran sesuai pertanyaan fasilitator tadi. Contoh kalimat yang dapat 
menggambarkan harapan: “Saya berharap dalam pelatihan ini akan memperoleh 
materi cara-cara praktis untuk mendorong pemerintah dapat lebih terbuka.” 

5. Fasilitator mencatat harapan setiap peserta di metaplan dan satu harapan 
ditulis di satu metaplan. Fasilitator membacakan kembali harapan semua 
peserta setelah mereka secara bergiliran menyampaikannya. 

6. Fasilitator menyampaikan kepada peserta, “Itulah tadi harapan-harapan kita. 
Dengan kemauan yang keras dan kerjasama kita semua dalam pelatihan ini, 
mudah-mudahan harapan-harapan itu dapat tercapai, sehingga situasi sulit 
yang kita hadapi dapat diatasi. Saya akan menempel metaplan-metaplan ini 
di tembok agar selalu terlihat, sehingga selama proses pelatihan ini kita tidak 
melupakan harapan-harapan yang telah kita bangun bersama.”

7. Sebelum mengakhiri acara perumusan harapan ini, fasilitator mengingatkan 
kembali peserta tentang benda-benda yang ditemukan mereka di awal 
pelatihan. Fasilitator mempersilakan peserta memegang benda temuannya 
masing-masing. Fasilitator menyampaikan hikmah atau pembelajaran dari 
proses mencari benda-benda. Kalimat yang dapat menggambarkan hikmah 
tersebut misalnya: “Kita semua tadi telah bersusah payah mencari benda-
benda. Kita semua juga telah mengetahui makna di balik benda itu sekaligus 
meyakini bahwa benda-benda itu juga memberikan manfaat untuk kita. 
Untuk itu marilah kita genggam erat-erat benda itu. Pertahankan benda itu 
dalam genggaman tangan kita. Apapun yang terjadi, benda itu tidak boleh 
lepas. Sekuat itulah seharusnya kita menggenggam HARAPAN yang telah kita 
rumuskan tadi. Sekuat itu pula kita harus terus berupaya mencapai harapan-
harapan tadi. Untuk itu marilah kita sama-sama bertekad mengikuti pelatihan 
ini secara bersungguh-sungguh. Apakah kita siap?” Fasilitator mengulang 
pertanyaan hingga tiga kali sampai peserta benar-benar menjawab secara 
kompak dan penuh semangat. Fasilitator mempersilakan peserta bertepuk 
tangan.

Penutup (10 menit)

1. Fasilitator menyampaikan beberapa materi terkait pelatihan, yakni:
a. Presentasi secara singkat tentang alur per sesi dalam pelatihan. 
b. Kontrak belajar yang harus dipatuhi bersama oleh peserta, misalnya:

-  Masuk tepat waktu
-  Tidak merokok
-  Tidak bertelepon
-  Penggunaan laptop/komputer hanya saat penugasan

SESI 1. BANGUNAN SUASANA
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-  Volunteer ice-breaking dari peserta jika ada. 
-  Akan memilih ‘ketua kelas’
-  dst.

2. Fasilitator mempersilakan peserta mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal 
yang masih belum jelas dari presentasi tadi. Fasilitator diharapkan menjawab 
pertanyaan peserta secara singkat atau mendiskusikannya bersama peserta. 
Fasilitator mempersilakan peserta membaca jadwal acara pelatihan dan 
menyepakatinya bersama. 

3. Fasilitator menutup sesi ini dan meminta peserta bertepuk tangan. Fasilitator 
mempersilakan peserta mempersiapkan diri mengikuti sesi selanjutnya. 

BAHAN BACAAN

Jadwal Acara Pelatihan
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PENGANTAR

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam pelatihan ini agar peserta 
dapat menuntut/meminta keterbukaan informasi kepada 

pemerintah atau Badan Publik tentang berbagai kebijakan menyang-
kut kepentingan masyarakat. Dengan keterbukaan informasi, 
masyarakat dapat berpartisipasi mempengaruhi berbagai kebijakan. 
Melalui partisipasi yang kuat, maka kebijakan yang disusun tidak 
semata-semata mengedepankan keinginan pemerintah, namun 
juga mampu mengakomodir kepentingan masyarakat luas. Pada 
tingkatan selanjutnya, keterbukaan informasi dan partisipasi publik 
dapat mendorong pemerintah lebih bertanggungjawab, sehingga 
penyelenggaraan pelayanan publik berjalan baik. Penyelenggaraan 
pelayanan publik yang baik akan bermakna bahwa masyarakat 
mendapatkan hak-hak dasarnya. 

Untuk lebih memudahkan peserta memahami arti penting keterbukaan 
informasi dalam perumusan kebijakan dan pelayanan publik, maka 
pada sesi ini akan disajikan berbagai contoh pengalaman kelompok 
masyarakat yang pernah menuntut/meminta keterbukaan informasi 
dan memperoleh manfaat setelah melakukannya. Contoh-contoh ini 
diharapkan dapat menjadi inspirasi, sehingga peserta pelatihan akan 
terbangun motivasinya untuk melakukan hal yang sama atau bahkan 
lebih baik. 

Sesi 2.

Arti Penting Keterbukaan Informasi 
dalam Pelayanan Publik
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TUJUAN

METODE

ALAT BANTU 

BELAJAR

MEDIA BELAJAR

WAKTU

1. Peserta memahami arti penting keterbukaan informasi 
sebagai pendorong perbaikan kualitas pelayanan publik.

2. Peserta menyadari pentingnya keterbukaan informasi dalam 
mendukung partisipasi publik dalam proses perencanaan 
dan penganggaran.

1. Diskusi Kelompok

2. Curah Pendapat

3. Presentasi Fasilitator

1. Spidol

2. Kertas Plano dan Papan Flip Chart

3. Metaplan dan Selotip Kertas

4. Proyektor LCD

5. Komputer/Laptop

Berbagai artikel tentang manfaat yang diperoleh masyarakat 
setelah meminta keterbukaan informasi. 

110 menit

CATATAN UNTUK FASILITATOR

1. Fasilitator hendaknya memahami prinsip-prinsip dasar keterbukaan informasi, 
pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat. 

2. Fasilitator hendaknya dapat memancing peserta untuk aktif dalam proses 
diskusi kelompok dan curah pendapat. 

3. Fasilitator dapat mengambil benang merah antara keterbukaan informasi 
dengan perbaikan pelayanan publik, partisipasi, dan proses perencanaan dan 
penganggaran. 
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4. Fasilitator hendaknya dapat mengumpulkan cerita tentang pengalaman 
masyarakat di tingkat lokal sebagai media pembelajaran selain yang 
ditampilkan dalam modul ini. Fasilitator dapat menampilkan video tentang 
peran masyarakat dalam mendorong keterbukaan informasi. Video yang 
dapat ditayangkan misalnya video tentang keterlibatan masyarakat dalam 
mendorong keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana BOS di Bandar 
Lampung berjudul “Menyibak Kabut”. Video dapat dilihat di link http://www.
youtube.com/watch?v=IdLNBQjzTK4

PROSES

Pembukaan (10 menit)

1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan materi serta tujuan sesi ini. 

2. Fasilitator memberitahukan bahwa metode pembelajaran pada sesi ini berturut-
turut dilakukan melalui diskusi kelompok, curah pendapat, dan presentasi 
fasilitator.

3. Fasilitator memberitahukan sesi ini akan dibuka dengan diskusi kelompok, 
presentasi hasil diskusi masing-masing kelompok oleh salah satu anggotanya di 
depan kelas, dan curah pendapat. Fasilitator kemudian akan mengakhiri dengan 
menunjukkan benang merah hasil diskusi kelompok dan curah pendapat. 
Fasilitator juga menyampaikan hal-hal penting keterkaitan keterbukaan 
informasi dan perencanaan penganggaran dengan kualitas pelayanan publik. 

4. Fasilitator memandu peserta untuk melakukan diskusi kelompok. 

Diskusi Kelompok (30 menit)

1. Fasilitator mempersilakan peserta membentuk empat kelompok dengan 
memperhatikan keterwakilan anggota berdasarkan daerah asal serta proporsi 
laki-laki dan perempuan. Fasilitator mempersilakan setiap kelompok memilih 
ketua kelompok yang akan memimpin diskusi dan mempresentasikan hasil 
diskusi. Fasilitator mengingatkan peserta bahwa formasi kelompok yang telah 
terbentuk akan tetap berlaku untuk sesi pelatihan berikutnya. 

2. Fasilitator dibantu panitia membagikan kepada peserta berupa alat bantu 
belajar (ABB), yakni kertas plano, spidol, dan papan fl ip chart serta media 
belajar (MB) artikel tentang manfaat yang diperoleh masyarakat setelah 
meminta keterbukaan informasi kepada setiap kelompok. 

a. Kelompok 1, yaitu MB 3 berjudul “Papan Proyek Berbuah Tracking di 
Kampung Terumbu”

b. Kelompok 2, yaitu MB 2 berjudul “Kisah Inaq Mendapatkan Pengobatan 
Gratis”.
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c. Kelompok 3, yaitu MB 4 berjudul “keterbukaan informasi berbuah 
“Reklaiming” untuk petani singorojo

d. Kelompok 4, yaitu MB 1 berjudul “Akses Informasi Berbuah Pupuk 
Bersubsidi”.

3. Fasilitator memastikan setiap kelompok telah mendapatkan ABB dan MB. 
Fasilitator kemudian mempersilakan setiap kelompok untuk mendiskusikan 
materi MB masing-masing. Waktu yang disediakan 15 menit. Fasilitator 
menyampaikan pertanyaan kunci sebagai panduan kelompok berdiskusi dan 
menuliskan hasilnya sebagai berikut:

a. Kesan apa yang dapat ditangkap dari artikel yang telah didiskusikan tadi?

b. Apakah kira-kira pengalaman warga masyarakat meminta keterbukaan 
informasi yang tertuang dalam artikel itu dapat diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari Bapak/Ibu/Sdr?

c. Manfaat apa yang Bapak/Ibu/Sdr akan peroleh jika meminta keterbukaan 
informasi?

4. Fasilitator mempersilakan setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya di 
kertas plano yang telah dibagikan sebelumnya. Fasilitator memantau kelompok 
untuk membantu ketika ada hal-hal yang belum jelas. 

5. Sebelum waktu yang disediakan habis, fasilitator mengingatkan setiap 
kelompok mempercepat proses diskusi. Setelah waktu diskusi habis, fasilitator 
mempersilakan setiap kelompok mempersiapkan presentasi dan membawa 
papan fl ip chart yang telah ditempel kertas plano hasil diskusi mereka ke depan 
kelas. 

Presentasi Hasil dan Curah Pendapat (30 menit)

1. Fasilitator mempersilakan peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
secara bergiliran (masing-masing kelompok disediakan waktu 5 menit) dan 
dilanjutkan dengan curah pendapat. Presentasi kelompok dan curah pendapat 
disediakan waktu 30 menit.

2. Fasilitator mencatat gagasan-gagasan yang terungkap selama presentasi dari 
setiap kelompok di metaplan. Satu gagasan dicatat di satu metaplan. 

3. Fasilitator memandu proses curah pendapat dengan memancing peserta 
menyampaikan klarifi kasi, pertanyaan maupun pendapat setelah semua 
kelompok selesai presentasi. Fasilitator mempersilakan penyaji merespons 
terhadap klarifi kasi, pertanyaan atau pendapat yang ditujukan kepada 
kelompoknya. Jika ada gagasan baru yang muncul, fasilitator mencatatkan di 
metaplan. 

4. Setelah proses curah pendapat selesai, fasilitator membacakan gagasan-gagasan 
yang telah dituliskan pada metaplan sebelumnya. Fasilitator menempelkan 
metaplan-metaplan tadi di dinding kelas. 
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5. Fasilitator menarik benang merah dari hasil diskusi yang meliputi beberapa 
hal sebagai berikut:

a. Jenis Informasi yang dibutuhkan (termasuk informasi tentang anggaran).

b. Di mana informasi tersebut berada 

c. Bagaimana cara mendapatkannya

d. Apa hasil/manfaat dari informasi tersebut? 

6. Fasilitator menginformasikan kepada peserta bahwa kualitas pelayanan publik 
juga ditentukan oleh proses perencanaan dan penganggaran yang tepat. Di 
sini penting bagi publik mengetahui proses perencanaan dan penganggaran. 
Selanjutnya fasilitator menyampaikan presentasi materi tentang transparansi 
dalam perencanaan dan penganggaran.

Presentasi Fasilitator (30 menit) – bagian ini tidak perlu disampaikan secara 
khusus, cukup ditempelkan dalam bagian cerita kasus di atas 

1. Fasilitator memulai presentasi dengan menjelaskan tentang pentingnya 
transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk mewujudkan 
pelayanan publik yang mampu memenuhi hak dasar warga masyarakat. 
Fasilitator menyajikan cerita sukses masyarakat dalam partisipasi dalam 
perencanaan anggaran di daerah tempat pelatihan (lokal). 

 Namun jika belum ditemukan contoh kisah di tingkat lokal, fasilitator dapat 
menyampaikan kisah sebagai berikut: 

“Sudah 25 tahun jalan desa dan sekolah SD satu-satunya di Desa Cileles, 
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ti dak pernah diperbaiki. Kedua fasilitas 
publik itu kondisinya amat memprihati nkan. Di desa itu juga ti dak ada 
sekolah SMP. Bagi anak yang hendak melanjutkan ke jenjang SMP, terpaksa 
harus berjalan kaki sejauh 7 km ke kota kecamatan. Tidak tahan dengan 
kondisi itu, warga kemudian menanyakan persoalan ini kepada pihak-pihak 
terkait, antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Bappeda. 
Dari proses ini warga mendapat informasi bahwa selama ini memang 
perbaikan jalan dan SD di Cileles ti dak pernah masuk dalam perencanaan 
pembangunan. Berdasar informasi ini, warga kemudian mengusulkan 
perbaikan jalan dan SD sekaligus mengusulkan pendirian sekolah SMP di 
desa. Setahun kemudian usulan bisa diwujudkan. Jalan kembali diperbaiki, 
SD direnovasi, dan jenjang SMP diselenggarakan, meskipun masih 
memanfaatkan bangunan SD yang sama.” 
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2. Fasilitator memancing peserta untuk berpendapat merespons cerita yang telah 
disampaikan tadi. Fasilitator mengajukan tiga pertanyaan sebagai berikut: 

a. Pernahkah Bapak/Ibu/Sdr memperoleh informasi tentang proses peren-
canaan dan penganggaran?

b. Jika pernah, dari siapa dan melalui saluran apa informasi itu diperoleh?
c. Proses perencanaan dan penganggaran di tingkat apa yang ingin Bapak/

Ibu/Sdr ketahui dan bisa berpartisipasi di dalamnya? Mengapa? Bentuk-
bentuk partisipasi apa yang Bapak/Ibu/Sdr ingin lakukan?

3. Fasilitator mencatat setiap pendapat yang masuk di catatan pribadi.

4. Fasilitator menyimpulkan hasil curah pendapat dan menarik benang merah dari 
proses ini. Presentasi dan curah pendapat selesai. Fasilitator mempersiapkan 
diri menutup sesi. 

Penutup (10 menit)

1. Fasilitator memberitahukan bahwa contoh-contoh cerita yang telah dikupas 
dalam diskusi kelompok dan curah pendapat dalam sesi ini diharapkan menjadi 
inspirasi bagi semua pihak melakukan tuntutan keterbukaan informasi demi 
pelayanan publik yang lebih baik, sehingga hak-hak dasar warga masyarakat 
dapat terpenuhi. 

2. Fasilitator menutup sesi ini dan mempersilakan peserta bertepuk tangan. Panitia 
membagikan bahan-bahan bacaan kepada peserta. Fasilitator mempersilakan 
peserta mempersiapkan diri mengikuti materi sesi selanjutnya. 

BAHAN BACAAN

Artikel tentang keterkaitan antara transparansi, tatapemerintahan yang baik, dan 
kualitas pelayanan publik.

Media Belajar untuk Diskusi Kelompok

 MB 1:

“Akses Informasi Berbuah Pupuk Bersubsidi”

Sudah lama sekelompok petani di Desa Curug Manis, Serang, Banten merasakan 
keti dakadilan. Program pupuk bersubsidi yang digulirkan pemerintah ti dak dapat 
mereka nikmati . Jika menilik syarat-syarat penerima pupuk bersubsidi — yang 
mereka ketahui melalui selebaran di kelurahan dan iklan layanan masyarakat 
di televisi, sebenarnya mereka pantas menerima. Petani-petani miskin ini 
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mengeluh pembagian pupuk bersubsidi di wilayah mereka ti dak merata, bahkan 
hanya dinikmati  oleh orang-orang tertentu, yakni kelompok tani jadi-jadian yang 
sebenarnya mampu membeli pupuk non-subsidi. Kelompok tani ini dibentuk secara 
tertutup, hanya melibatkan kepala desa dan para ketua RT. Bahkan ti dak jarang para 
ketua RT ini menjadi ketua kelompok tani dengan ditunjuk langsung oleh kepala 
desa. Semua proses berlangsung tanpa melibatkan petani.

Sekelompok petani yang ti dak menerima pupuk bersubsidi –beberapa di antara 
mereka bergabung dalam community center (pusat informasi warga) dampingan 
PATTIRO Serang – berinisiati f mendatangi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) 
Pertanian Kecamatan Curug. Mereka menanyakan beberapa informasi terkait 
pupuk bersubsidi ini. Dari penjelasan petugas UPTD, mereka kemudian mengetahui 
mengapa mereka ti dak mendapatkan pupuk bersubsidi. Sesuai kebijakan/aturan 
yang telah ditetapkan pemerintah, pupuk bersubsidi hanya diberikan kepada petani 
yang telah tergabung dalam kelompok tani resmi. Kelompok tani resmi arti nya telah 
tercatat di data administrasi desa dan Dinas Pertanian. Dari sini mereka sadar bahwa 
sampai kapan pun mereka ti dak akan pernah menerima pupuk bersubsidi.

Para petani itu lalu mengadakan pertemuan beberapa kali dan bersepakat 
membentuk kelompok tani baru. Maswad dan Ahmad Sarbini yang merupakan 
tokoh kunci community center Curug dipilih sebagai ketua dan wakil ketua kelompok 
tani ini. Sebagai awalan, bergabung 32 petani menjadi anggota dengan luas lahan 
garapan 15 hektare. 

Berbekal kelengkapan syarat administrasi yang telah dibuat, kelompok tani 
yang diketuai Maswad ini kemudian mendaft ar ke kepala desa Curug Manis. 
Sayangnya, keti ka bertemu kepala desa, perbincangan menjadi sedikit keras dan 
diwarnai perdebatan. Kepala desa menolak mengesahkan kelompok tani ini. 
Alasannya, kelompok tani di Desa Curug Manis sudah banyak dan ti dak perlu lagi 
pembentukan kelompok tani baru. Pertemuan diakhiri dengan perasaan gundah 
Maswad dan kawan-kawan. Maswad sebagai ketua kelompok dalam pertemuan itu, 
menyampaikan bahwa petani yang tergabung dalam kelompok tani mereka benar-
benar petani. Maswad juga mengeluhkan sosialisasi keanggotaan kelompok tani 
yang telah dibentuk ti dak dilakukan secara merata di wilayah mereka. 

Apa boleh buat. Mereka memendam kekesalan, namun mereka ti dak merasa putus 
asa. Maswad dan beberapa anggota kelompok tani kemudian mendatangi Dinas 
Pertanian Kota Serang untuk mendapatkan informasi tentang tatacara pembentukan 
kelompok tani. Berdasarkan penjelasan yang mereka terima, sebenarnya kelompok 
tani mereka dinilai telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kelompok tani 
resmi kerena sudah diresmikan oleh UPTD Pertanian. Akhirnya, 32 petani ini bisa 
mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga meringankan biaya penggarapan sawah 
mereka. 

(Sumber: Brosur PATTIRO dan Center for Law and Democracy, 
dengan penyunti ngan kembali untuk penerbitan modul ini)
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 MB 2:

“Kisah Inaq Mendapatkan Pengobatan Gratis”

Bermula dari sebuah diskusi kader PKK dan Posyandu Dusun Telage Ngembang, 
Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat tentang kondisi kesehatan warga. 
Inaq Nuripe, seorang ibu rumah tangga beranak ti ga menyampaikan keluhan 
tentang mahalnya biaya kesehatan yang harus ditanggung. Inaq kesulitan 
memeriksakan penyakit jantungnya karena mahalnya ongkos kontrol penyakitnya. 
Dia harus membayar sebesar Rp 100 ribu. Keluhan itu sudah sering disampaikan 
kepada kader Posyandu. Informasi ini diteruskan oleh kader kepada kepala dusun, 
kepala desa, dan pihak Puskesmas. Namun tetap saja Inaq ti dak memperoleh Kartu 
Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda). Alasannya, pemerintah 
ti dak sembarangan mengeluarkan kartu itu.

Menurut pihak pemerintah desa, hanya warga yang terdaft ar berhak memperoleh 
layanan kesehatan grati s. Inaq ti dak termasuk dalam daft ar. Informasi ini direspons 
oleh LSM Somasi. Pegiat Somasi bersikukuh dengan menjelaskan bahwa seti ap warga 
yang ti dak mampu berhak menerima layanan kesehatan yang murah, meskipun 
ti dak terdaft ar sebagai penerima Jamkesmasda. Selain itu, Somasi mengungkapkan 
banyak yang terdaft ar Jamkesmasda ti dak memenuhi syarat dan kuota Jamkesmasda 
di ti ngkat kabupaten belum terpenuhi. Para kader Posyandu kemudian menanyakan 
lebih lanjut cara untuk mendapatkan informasi data penerima jumlah Jamkesmasda 
yang masih bisa diisi. Pegiat Somasi kemudian mendorong warga yang bersangkutan 
memanfaatkan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 

Dengan difasilitasi oleh Somasi, Inaq dan kader Posyandu kemudian menyam-paikan 
permintaan informasi yang diinginkan kepada Badan Kerja Sama Pengelola Jaminan 
Kesehatan (BKSPJK) Kabupaten Lombok Barat. Tiga hari setelah surat permintaan 
dilayangkan, BKSPJK menanggapinya dan memenuhi permintaan informasi yang 
diinginkan. Dari situlah kemudian diketahui bahwa masih banyak jatah penerima 
untuk Dusun Telage Ngambeng. Dari 273.452 daft ar penerima Jamkesmasda, masih 
ada 12 kuota yang kosong, karena ada penerima yang meninggal dan merantau ke 
Malaysia sebagai TKI. Duabelas kuota ini bisa digunakan oleh warga Dusun Telage 
Ngembang. Melalui permintaan informasi yang dilakukan dengan memanfaatkan 
UU KIP, bukan hanya Inaq yang dapat memeriksakan penyakit jantungnya secara 
ruti n dan bebas biaya, namun 11 warga lainnya juga merasakan layanan kesehatan 
secara cuma-cuma. 

(Sumber: Laporan Tahunan Implementasi UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik Freedom of 
Informati on Network Indonesia, 2010, dengan penyunti ngan kembali untuk penerbitan modul ini)
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 MB 3:

Papan Proyek Berbuah Tracking di Kampung Terumbu

Pak Ahmad, salah satu pegiat community center Kasemen Serang Banten mengamat-
amati  papan proyek pembangunan jalan yang terdapat di mulut jalan masuk ke 
kampungnya. Duduk diatas sepeda motor yang berhenti  tepat dimulut jalan, 
pandangan Pak Ahmad menyapu papan proyek dan sekelilingya. Sesekali senyuman 
tersungging dari mulutnya. Perasaan senang dan puas terpancar dari wajahnya yang 
masih tampak segar diumur lebih dari 40-an tahun. 

Jalan ini adalah satu-satunya pintu keluar dan masuk bagi masyarakat Kampung 
Terumbu Walantaka. Papan proyek yang sebenarnya berukuran relati f kecil dan 
sengaja diletakkan oleh empunya dengan agak tersembunyi itu pun masih tampak 
terlihat. Dedaunan dan serasah yang sedikit menutupinya ti dak membuat papan 
proyek itu mudah hilang dari pandangan mata. Seperti  juga masyarakat lain di 
Terumbu, hampir ti ap kali bila Pak Ahmad melewati  mulut jalan itu pasti  menoleh 
ke papan proyek itu.

Pak Ahmad selalu ingat kejadian sekitar 2 bulan ti ap kali melintas dan melihat 
papan proyek itu. Papan proyek yang hingga sekarang ti dak coba disingkirkan 
masyarakat. Bahkan setelah peresmian selesainya proyek pembangunan jalan 
di Kampung Terumbu oleh Bapak Wakil Walikota Serang. Dua bulan lalu ia dan 
masyarakat Kampung Terumbu ikut bersusah payah hingga jalan sepanjang 4300 
meter membelah kampung dapat terwujud.

Papan proyek pembangunan jalan itu sebenarnya biasa saja. Tidak ada yang isti mewa 
dan membuatnya beda dibanding papan proyek umumnya. Ada keterangan siapa 
developer-nya, dan keterangan panjang jalan yang akan dibangun. Kalau ada yang 
kurang barang kali hanya karena dipapan proyek itu ti dak tertulis dari mana sumber 
pendanaan proyek sebagaimana umumnya proyek dari pemerintah. Yang dirasakan 
janggal dan menarik perhati an masyarakat Terumbu panjang jalan yang tertulis 
papan proyek itu. Empat ribu ti ga ratus meter panjang jalan yang tertulis di papan 
proyek tersebut seandainya benar mesti nya bila dihitung dari mulut jalan sebagai 
ti ti k nol, akhir jalan proyek akan sampai diujung kampung, berbatasan dengan 
kampung tetangga. Nyatanya pembangunan jalan itu hanya beberapa puluh meter 
melewati  kantor kepala kampung dan berhenti  dibulakan dekat pesawahan. Pak 
Ahmad dan warga Walantaka bahkan menyebut jarak mulut jalan hingga kantor 
kepala kampung kurang lebih 2 kilometeran. Itu juga menjadi ancar-ancar masyarakat 
untuk menandakan beberapa tempat di wilayah tersebut. 

Sebagai pegiat community center yang sering mengikuti  pelati han-pelati han dan 
monitoring pembangunan yang diadakan oleh Patti  ro Serang, Pak Ahmad tentu 
mudah menangkap keganjilan bersumber papan proyek itu. Hanya untuk berti ndak 
hantam kromo tentu bukan hal yang biasa diajarkan oleh anak-anak Patti  ro. Bersama 
beberapa masyarakat Terumbu dan teman-teman di community center Walantaka, 

SESI 2. ARTI PENTING KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK



26

Pak Ahmad melakukan pengukuran panjang jalan. Dengan menggunakan tali rapia 
yang sebelumnya telah diukur dan dipotong meterannya, jalan diukur mulai mulut 
kampung sampai selesai di ujung jalan di bulakan. Dari pengukuran langsung ini 
akhirnya diketahui memang proyek jalan kampung Terumbu benar bermasalah 
sesuai perkiraan semula. Panjang jalan yang seharusnya 4300 meter sesuai yang 
tertulis di papan proyek, ternyata hanya memiliki panjang 2000 meter. Arti nya ada 
selisih 2300 meter panjang jalan yang ti dak terbangun.
Pak Ahmad dan masyarakat kemudian mencari informasi mengenai pembangunan 
jalan di Kampung Terumbu ke dinas pekerjaan umum Kota Serang. Ini dilakukan 
karena kepala kampung dan jajarannya menyatakan ti dak tahu menahu mengenai 
proyek jalan tersebut. Kepala kampung hanya dilapori akan ada pekerjaan 
pembuatan jalan oleh seseorang yang mengaku dari dinas PU tanpa keterangan 
tambahan kapan akan dimulai pengerjaan, berapa panjang jalan dan lain-lain. Di 
dinas PU Kota Serang pun mereka ternyata ti dak mendapatkan informasi yang 
memadai dan kesimpulan ihwal proyek jalan. Beberapa orang yang menurut 
mereka seharusnya mengetahui duduk soal proyek jalan itu menyatakan ti dak tahu. 
Jawaban yang umum mereka dapatkan adalah bahwa itu diluar kewenangan, sudah 
dialihkan ke bagian anu, silahkan tanya ke bapak fulan dan lain-lain. 
Tidak menemukan jawaban memuaskan dari dinas PU, Pak Ahmad dan masyarakat 
Kampung Terumbu mengadukan ke DPRD Kota Serang. Kontak dari anggota dewan 
mereka ketahui dari beberapa kali pertemuan yang diadakan oleh Patti  ro Serang 
yang kebetulan mereka ikuti  dan dihadiri oleh salah seorang anggota dewan. 
Mereka juga mengetahui kontak anggota dewan karena beberapa dari mereka 
dahulu adalah bagian dari ti m sukses anggota dewan terpilih saat pemilihan umum 
lalu. 
Tidak berselang lama, kira-kira seminggu setelah masyarakat melapor, DPRD 
melakukan kunjungan ke lokasi di Kampung Terumbu. Bersama anggota dewan, 
masyarakat melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur meteran 
yang telah dipersiapkan. Sama seperti  saat masyarakat melakukan pengukuran, 
anggota dewan juga menarik meteran dari mulut kampung sebagai ti ti k nol 
hingga penghabisan jalan. Pengukuran yang dilakukan oleh anggota dewan ini 
menunjukkan bahwa jalan yang dibangun hanya berjarak 2000 meter, sama dengan 
yang dilakukan masyarakat. 
Dewan Kota Serang kemudian memanggil dinas PU untuk mendapatkan informasi 
pembanding. Melalui rapat dengar pendapat yang juga disaksikan Pak Ahmad dan 
beberapa perwakilan masyarakat Kampung Terumbu, akhirnya kepala dinas PU 
megakui memang untuk proyek jalan di Kampung Terumbu ada kekeliruan. Panjang 
jalan proyek yang seharusnya 2000 meter ditulis 4300 meter. Dinas PU menyatakan 
bertanggung jawab atas kekeliruan ini. Selanjutnya dinas PU akan membangun jalan 
sisanya sepanjang 2300 meter.

(Sumber: Laporan Community Center Kasemen Serang, Banten 
dengan penyunti ngan untuk kepenti ngan penerbitan modul ini).
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 MB 4:

“Dua Juta Rupiah Untuk Kesembuhan Pak Farid”

Mochamad Farid —biasa dipanggil Pak Farid— adalah warga Desa Sampangan 
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Jawa Tengah. Sehari-hari ia bekerja 
sebagai tukang becak dengan pendapatan yang  terbilang kecil dan tak menentu. 
Meski lebih pagi dan lebih banyak waktu yang telah Ia keluarkan untuk mencari 
penumpang becaknya, tetap saja pendapatannya ti dak beranjak. Dengan kondisi 
itu, Pak Farid harus menghidupi istri dengan 5 orang anak. Menarik becak adalah 
satu-satunya yang dapat ia lakukan saat ini. Pak Farid masuk kriteria  warga miskin 
dengan skor 9+ berdasarkan ketetapan oleh BPS (Badan Pusat Stati sti k). 
Suatu keti ka Pak Farid mendapat musibah terkena stroke ringan. Walaupun termasuk 
salah satu warga miskin, namun entah mengapa Pak Farid ti dak mendapatkan Kartu 
JamKesMas ataupun Jamkesda. Bahkan sebelum penyakit stroke ini pun, Pak Farid 
selalu mengalami kesulitan dalam membiayai pengobatan yang harus dikeluarkan 
dari kantong sendiri. 
Beruntung di Desa Sampangan ti nggal Syakir Ilmi (tetangga Pak Farid). Ia adalah 
pegiat community center (CC) Pekalongan Timur yang merupakan dampingan 
Patti  ro Pekalongan. Dengan pengalaman advokasi yang telah ditularkan oleh pegiat-
pegiat Patti  ro Pekalongan, Syakir Ilmi mengetahui adanya program-program di dinas 
kesehatan yaitu mengenai adanya Dana Dampingan APBD sebesar dua juta rupiah 
(Rp 2.000.000;-). Dana dampingan ini diperuntukkan bagi warga ti dak mampu yang 
ti dak memiliki JamKesMas dan Jamkesda dengan syarat-syarat tertentu dan disurvei 
dulu dari puskesmas terdekat. 
Berbekal informasi tersebut, bergegaslah Syakir Ilmi menemui Pak Farid yang saat 
itu sedang dirawat di RSUD Bendan Kota Pekalongan. Syakir Ilmi menerangkan 
tentang dana dampingan tersebut kepada Pak Farid. Selanjutnya Syakir Ilmi 
menguruskan bantuan untuk Pak Farid dengan melengkapi syarat-syarat berupa KK 
(Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan SKTM (Surat Keterangan Tidak 
Mampu) dari Kelurahan Sampangan. 
Setelah syarat-syarat diajukan, ti m dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dibantu 
oleh petugas puskesmas terdekat kemudian melakukan survey lapangan dengan 
mendatangi rumah Pak farid dan Rumah Sakit tempat ia dirawat dirawat. Akhirnya, 
dana dampingan yang diajukan pun disetujui dan langsung dikirim ke RSUD Bendan  
tempat Pak Farid dirawat senilai 2 juta. Pak Farid sangat senang, karena penyakitnya 
akan segera sembuh setelah dioperasi secara grati s di RSUD tersebut.

(Sumber: Pengalaman Masyarakat Mengakses Informasi” Buku Panduan Masyarakat Mendapatkan 
Informasi” Program “Penguatan Kapasitas Warga untuk Kebebasan Informasi di Tingkat Lokal”, Hivos, 2009-

2010, dengan penyunti ngan kembali untuk penerbitan modul ini)
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BAHAN BACAAN 1

ARTI PENTING TRANSPARANSI 
UNTUK MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Dalam negara yang menganut paham kedaulatan rakyat seperti Indonesia, pelaksanaan 
urusan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Penyelenggaraan 
pemerintahan yang bertanggungjawab itulah yang disebut dengan pemerintahan yang 
akuntabel. Pemerintahan yang akuntabel dapat terjadi jika pemerintah memberikan 
kesempatan kepada warganya untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan yang 
dijalankan. Di sisi lain, partisipasi juga dapat berjalan efektif jika ada ruang transparansi 
yang disediakan oleh pemerintah. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, itulah 
tiga komponen penting dalam good governance atau tatapemerintahan yang baik. 

Berikut ini beberapa penjelasan tentang transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi:

Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh 
pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Akuntabilitas dari setiap tahapan kebijakan pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa hal untuk menjamin 

akuntabilitas publik adalah:
a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi 

setiap warga yang membutuhkan.
b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang 

berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 
maupun nilai-nilai yang berlaku.

c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai 
dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.

d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, 
dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar itu 
tidak terpenuhi.

e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan 
maupun prioritas dalam mencapai target tadi.

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa hal untuk menjamin akuntabilitas 
publik adalah:
a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, 

media khusus, maupun media komunikasi pribadi.
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b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara 
mencapai sasaran suatu program.

c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat 
dan mekanisme pengaduan masyarakat.

d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah 
dicapai oleh pemerintah.

Partisipasi
Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam 
pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan 
dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
Dalam rangka penguatan partisipasi publik, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh 
pemerintah adalah:

1. Mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik.
2. Menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan 

masukan-masukan dari pemangku kepentingan, termasuk kegiatan warga 
negara dalam kegiatan publik.

3. Mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa pelayanan publik, 
seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan masyarakat 
dan pelayanan publik.

Transparansi

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu 
tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Dengan demikian, masyarakat 
dapat ikut mengawasi, sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil 
yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi 
yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat secara tidak 
proporsional.
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang 
untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi 
tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang 
dicapai.
Transparansi berbicara tentang adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sementara 
yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan 
pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan 
akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat 
berdasarkan pada kepentingan publik.
Secara ringkas dapat disebutkan bahwa, prinsip transparansi paling tidak dapat diukur 
melalui sejumlah indikator seperti:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standardisasi dari semua 
proses-proses pelayanan publik.
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2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai 
kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses di sektor publik.

3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan, penyebaran informasi maupun 
penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani.

PEMERINTAHAN YANG BAIK 
MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK PULA

Dengan terwujudnya pemerintahan yang baik diharapkan dapat mewujudkan 
penyelenggaraan pelayanan publik yang baik pula. Penyelenggaraan pelayanan publik 
merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan dasar 
dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi. 
Dengan pelayanan publik yang baik, maka hak-hak sipil warga negara sebagaimana 
dimaksud dapat terpenuhi dengan baik. Dengan terpenuhinya hak-hak itu, diharapkan 
kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. 

Salah satu contoh jenis pelayanan publik yang dapat disebutkan di sini adalah 
pelayanan publik dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan atau sekolah. Menjadi 
kewajiban negara untuk menyediakan sarana bangunan sekolah. Pelayanan publik 
dalam bidang pendidikan dikatakan baik, jika pemerintah menyediakan sekolah yang 
mudah terjangkau oleh seluruh warga negara. Dalam pengertian, sekolah terjangkau 
secara fi sik, yaitu adanya bangunan sekolah yang mudah dijangkau. Terjangkau dalam 
pengertian biaya, yakni pendidikan harus diselenggarakan secara murah dan bisa 
dinikmati oleh warga masyarakat semua kelas sosial. Dalam hal ini pemerintah juga 
harus menyediakan kurikulum dan tenaga pengajar yang baik dan berkualitas.

Secara khusus, asas atau sendi-sendi pelayanan telah diatur dalam Undang-Undang 
No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang pada hakikatnya merupakan 
penerapan prinsip-prinsip pokok sebagai dasar yang menjadi pedoman dalam 
perumusan tatalaksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik. (Prinsip-
prinsip ini harus di-update berdasarkan UU Pelayanan Publik).

Asas-asas pelayanan dapat dipahami dengan penjelasan sebagai berikut: 

Kepentingan Umum

Pelayanan didasarkan pada kepentingan umum, bukan berdasrkan pada kepentingan 
kelompok tertentu, misalnya organisasi massa atau partai politik.

Kepastian Hukum

Pelayanan mengacu pada peraturan-peraturan tertentu dan tidak boleh ada 
pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Jika memang dalam peraturan tersebut ada 
sanksi tertentu makan sanksi sebagaimana dimaksud harus diterapkan. 
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Kesamaan Hak

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas 
mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh 
lapisan masyarakat. Dalam prinsip ini menekankan bahwa dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik hendaknya perlu memperhatikan hal-hal: 

1. Cakupan golongan masyarakat yang menerima pelayanan, hendaknya meliputi 
semua kelas sosial yang merata. 

2. Tidak membeda-bedakan perlakuan pemberian pelayanan, misalnya : 
a. Biaya/tarif atau persyaratan yang dikenakan pada masyarakat. 
b. Urutan tindakan pemberian pelayanan harus sesuai dengan nomor urut 

pendaftaran. 
c. Kecepatan kelancaran waktu pelaksanaan pelayanan bagi golongan 

masyarakat tertentu. 

Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Masing-masing pihak, antara yang melakukan pelayanan dan yang dilayani sama-sama 
memiliki hak dan kewajiban yang harus diterapkan sebagaimana mestinya. 

Keprofersionalan

Pelayanan didasarkan pada profesionalisme petugas pelayanan. Ditandai dengan 
kesamaan prosedur bagi semua orang dari waktu ke waktu. 

Partisipatif

Publik memiliki hak untuk turut memberikan masukan bagi perbaikan kualitas 
pelayanan.

Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif

Pelayanan publik tidak boleh membeda-bedakan satu orang dengan orang lainnya 
dalam pelayanan. 

Keterbukaan

Prinsip keterbukaan mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, persyaratan, satuan 
kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/
tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan 
secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta 
maupun tidak diminta. Prinsip keterbukaan pelayanan memberikan petunjuk untuk 
menginformasikan secara terbuka segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pemberian pelayanan kepada masyarakat. 
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Akuntabilitas

Pelaksanaan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik 
sehingga publik dapat melakukan evaluasi. 

Fasilitasi dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan

Pelayanan publik harus menyediakan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok 
rentan, misalnya penyandang cacat, manula, ibu hamil, dsb.

Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan umum dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam penerapan prinsip 
ketepatan waktu ini hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: 

1. Dalam penyelenggaraan pelayanan perlu menjaga konsistensi pelaksanaan 
jadwal waktu pemberian pelayanan. Untuk itu dalam menyusun jadwal waktu 
pelaksanaan pelayanan publik, hendaknya benar-benar memperhitungkan 
beban kerja secara realistis. Menghitung beban atau volume kerja rata-rata dan 
masing-masing meja/petugas, dan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan pelayanan, kemudian disesuaikan tata urutan kerjanya, sehingga 
dapat diperkirakan jumlah keseluruhan jam/hari kerja yang diperlukan untuk 
memproses/menangani pelayanan itu. Dari sini dapat disusun perkiraan jadwal 
keseluruhan rangkaian kerja penyelesaian pelaksanaan pelayanan publik. 
Menghindari pelaksanaan meleset dari jadwal yang ditetapkan, maka dalam 
perkiraan waktu/jadwal dapat dibuat perkiraan waktunya sedikit mundur, 
sehingga jadwal kerja harus dapat dilaksanakan secara konsisten. 

2. Mengefektifk an pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan/
atasan langsung. Dalam mendukung fungsi pengawasan ini, dapat dioptimalkan 
penggunaan sarana pengawasan fungsional, misalnya penerapan sistem 
monitoring terhadap kegiatan/pekerjaan, melalui: 

a. Pencatatan atas setiap kegiatan yang dilakukan bawahan pada buku 
monitoring, blangko, formulir, kuitansi, dan bukti penerimaan/setoran. 

b. Forum pertemuan, rapat sebagai sarana untuk menyusun perencanaan, 
memberikan informasi perkembangan kegiatan, dan laporan/evaluasi 
pelaksanaan pekerjaan.

Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan

Pelayanan dilakukan dengan cepat tanpa berbelit-belit birokrasi, dan mudah dijangkau 
oleh masyarakat terpencil sekalipun. 
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Kesederhanaan

Sendi atau prinsip kesederhanaan mengandung makna bahwa prosedur atau tatacara 
pelayanan diselenggarakan secara mudah dan dilaksanakan oleh masyarakat yang 
meminta pelayanan publik. Prinsip kesederhanaan pada hakikatnya lebih menekankan 
pada aspek prosedur kerja penyelenggaraan pelayanan, termasuk persyaratan maupun 
pelaksanaan teknis operasional. 

BAHAN BACAAN 2

Artikel di bawah ini merupakan bentuk transparansi perencanaan APBD2013 (RAPBD 
2013) yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Wakil Gubernur DKI 
Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang kerap disapa Ahok ini secara terbuka 
menyampaikan perencanaan APBD, di depan forum seminar. Ini merupakan salah satu 
bentuk itikad baik pemerintah dalam mendorong keterbukaan informasi, terutama 
informasi tentang anggaran. Ahok juga sering menayangkan rekaman rapat-rapat 
perencanaan APBD dengan dinas-dinas di situs internet Youtube. 

“Pemprov DKI Berpotensi Hemat Anggaran Rp 6 Trilyun”

Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengatakan RAPBD DKI 2013 ti dak akan jauh berbeda 
dengan APBD DKI 2012 yang sebesar Rp 41,3 triliun. Wagub DKI, Basuki T Purnama 
(Ahok) memperkirakan rencana anggaran DKI 2013 sekitar Rp 34 triliun. Berarti , 
Pemprov DKI berpotensi hemat Rp 6 triliun. Wow!

Hal ini diungkapkan Ahok saat berpidato dalam seminar bertajuk “Pencegahan 
korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan APBD 
di Provinsi DKI Jakarta” di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, 
Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2012).

Acara itu dihadiri, antara lain Ketua KPK, Abraham Samad, Ketua Ombudsman 
Republik Indonesia (ORI), Danang Giridrawardana, dan puluhan pegawai berbagai 
dinas di Pemprov.

“Alangkah baiknya hanya potong 25 persen. Sekarang semua dinas sudah motong 
25 persen. Kami perkirakan Rp 34 triliun (Rencana Anggaran DKI 2013, Red). Kita 
punya sisi kelebihan uang,” kata Ahok.

Dia juga mengungkapkan sedang mengkaji subsidi untuk kebutuhan warga DKI, 
mulai dari transportasi hingga pendidikan. Apakah subsidi yang akan diberikan 
tepat sasaran atau ti dak?
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“Nah kami sedang mengkaji, apakah betul subsidi transportasi umum itu, betul 
atau ti dak? Subsidi transportasi massal harus atau ti dak, ada transportasi massal 
yang disubsidi? Pertanyaanya, apakah uangnya kita serahkan kepada operator atau 
kita serahkan kepada unit kita,” kata pria 46 tahun yang mengenakan seragam PNS 
warna cokelat ini.

Begitu juga dengan subsidi pendidikan. Jangan sampai diberikan subsidi, tapi pihak 
sekolah masih memungut iuran.

“Nah sama juga berbicara tentang BOP dan BOS sekolah. Kita mensubsidi dan 
memberikan kepada sekolah. Tapi sekolah oknumnya masih memungut uang iuran 
sekolah dan dengan semaunya memakai uang itu sendiri. Apa ti dak lebih baik subsidi 
kita berikan kepada muridnya misalnya. Hal-hal ini yang kita sampaikan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan Pemprov DKI sudah menghemat Rp 1 triliun dari dua dinas 
yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pendidikan.

“Diskon PU kita saving bisa Rp 500 miliar lebih tanpa mengurangi program. Dinas 
Pendidikan juga hemat Rp 500 miliar,” tutur Ahok pada Selasa (20/11/2012).

Rencananya, penghematan itu akan digunakan untuk kesejahteraan warga dan 
pengembangan Bank DKI. Uang itu dapat digunakan untuk membeli tanah dan 
menyunti k modal Bank DKI.

“Setoran modal di Bank DKI. Bisa beli tanah lebih banyak. Rencananya kita siapkan 
Rp 3 triliun untuk beli tanah, kawasan kumuh,” katanya kala itu.

(Sumber: deti k.com, dengan penyunti ngan kembali untuk penerbitan modul ini)
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PENGANTAR

Sebagai makhluk Tuhan, secara kodrati manusia dianugerahi 
seperangkat hak yang melekat pada dirinya semenjak dilahirkan. 

Seperangkat hak inilah yang secara universal disebut dengan hak asasi 
manusia (HAM). 

Untuk menjamin bahwa HAM seseorang tidak dilanggar, negara 
kemudian mengaturnya dalam konstitusi maupun peraturan perundang-
undangan. Di Indonesia, jaminan tentang HAM telah dikukuhkan 
dalam konstitusi UUD 1945 yang kemudian diikuti kebijakan berupa 
UU, yakni UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM). Baik UUD 
maupun UU HAM keduanya telah menguraikan secara rinci jenis-jenis 
hak asasi sebagaimana dimaksud. 

Hak untuk mendapatkan informasi juga merupakan satu dari sekian 
banyak jenis hak asasi. Dalam UUD, hak atas informasi tercantum pada 
pasal 28F yang menyatakan: “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.”

Sementara itu, dalam UU HAM, hak atas informasi tercantum pada 
pasal pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap orang berhak 
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap 
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orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala 
jenis sarana yang tersedia.

Rincian hak, termasuk hak atas informasi sebagaimana diatur dalam 
UUD dan UU HAM, dapat disebut juga sebagai hak konstitusi warga 
negara. Terhadap berbagai hak itu, negara mempunyai kewajiban dan 
tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan 
memajukannya. Sesi ini bertujuan membangkitkan kesadaran peserta 
terhadap hak-hak konstitusinya. 

TUJUAN

METODE

ALAT BANTU 

BELAJAR

MEDIA BELAJAR

WAKTU

1. Peserta dapat mengidentifi kasi hak-hak konstitusi sebagai-
mana diuraikan dalam UUD maupun UU HAM. 

2. Peserta menyadari bahwa hak mendapatkan informasi adalah 
bagian dari HAM yang harus dipenuhi. 

3. Peserta dapat mengidentifi kasi kebutuhan hidup mereka 
sehari-hari dikaitkan dengan hak-hak konstitusi. 

4. Peserta dapat mengidentifi kasi berbagai informasi yang 
diperlukan agar kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari 
dapat terpenuhi. 

1. Curah Pendapat

2. Diskusi Kelompok 

1. Kertas Plano dan Papan Flip Chart

2. Spidol

Uraian jenis-jenis hak menurut UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia.

140 menit

MODUL PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM  MENGAKSES INFORMASI



39

CATATAN UNTUK FASILITATOR

1. Fasilitator hendaknya memahami pengertian tentang HAM sebagaimana 
diatur dalam UUD 1945 dan UU HAM.

2. Fasilitator dipersilakan menyampaikan contoh-contoh yang yang tidak ada 
dalam modul, selama masih selaras dengan tujuan pelatihan. 

PROSES

Pembukaan (10 menit)

1. Fasilitator membuka acara dengan menyampaikan informasi singkat tentang 
materi sesi ini dan tujuannya. 

2. Fasilitator menginformasikan bahwa metode pelatihan pada sesi ini, yakni 
curah pendapat dan diskusi kelompok. Fasilitator lalu melanjutkan sesi ini 
dengan metode curah pendapat. 

Curah Pendapat (30 menit)

1. Fasilitator menyampaikan bahwa untuk mempelajari bersama tentang HAM 
dan Hak atas Informasi akan diawali dengan curah pendapat, di mana setiap 
peserta memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan 
gagasannya. 

2. Fasilitator memancing pendapat peserta dengan menyampaikan pertanyaan-
pertanyaan kunci sebagai berikut:
a. Apa yang Anda ketahui tentang hak?
b. Sebutkan beberapa contoh bentuk hak dalam kehidupan sehari-hari?
c. Sebutkan beberapa contoh hak yang pernah Anda? Mengapa mendapatkan 

hak itu?

3. Fasilitator mengatur proses curah pendapat agar semua peserta aktif. Fasilitator 
mencatat dan mengelompokkan pendapat sejenis pada catatan pribadi.

4. Fasilitator diharapkan dapat menangkap pendapat peserta secara umum. 
Fasilitator menyampaikan kesimpulan antara lain sebagai berikut:

 “Kita telah memahami apa yang dimaksud dengan hak. Hak adalah 
sesuatu yang layak kita dapatkan karena alasan-alasan tertentu. Misalnya, 
kita berhak mendapatkan gaji karena telah bekerja. Itu tadi adalah hak-hak 
yang kita dapatkan yang disebabkan karena melakukan sesuatu. Namun 
ada juga hak, yang meskipun kita ti dak melakukan sesuatu, tetapi kita 
layak mendapatkannya. Hak semacam inilah yang disebut dengan hak Asasi 
manusia atau HAM.” 
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5. Fasilitator menambahkan penjelasan sebagai berikut: “Hak-hak apa saja yang 
termasuk ke dalam HAM, secara lengkap telah diatur dalam UUD 1945 dan 
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kita akan mempelajarinya dalam diskusi 
kelompok agar mengetahui lebih jelas.”

6. Fasilitator mempersilakan peserta melakukan diskusi kelompok untuk 
mempelajari UUD dan UU HAM. 

Diskusi Kelompok (30 menit)

1. Fasilitator mempersilakan peserta bergabung dengan kelompoknya masing-
masing. 

2. Fasilitator menjelaskan alur diskusi kelompok sebagai berikut:

a. Setiap peserta akan dibagikan bahan media belajar berupa uraian jenis-
jenis HAM menurut UUD dan UU HAM.

b. Tiap kelompok mendiskusikan isinya.

c. Setiap kelompok menuliskan hasilnya pada kertas plano. 

 Panitia membagikan alat bantu belajar berupa kertas plano, spidol, dan papan 
fl ip chart serta media belajar berupa uraian HAM menurut UUD dan UU 
HAM. 

3. Fasilitator memastikan setiap kelompok telah mendapatkan ABB dan MB. 

4. Fasilitator mempersilakan setiap kelompok berdiskusi dan menyampaikan tiga 
pertanyaan kunci sebagai panduan diskusi sebagai berikut:

a. Dari uraian tentang jenis-jenis hak yang terkandung dalam UUD maupun 
UU HAM, manakah yang Anda nilai paling penting dan berkaitan 
dengan pelayanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan 
infrastruktur? 

b. Bagaimana caranya agar hak-hak itu dapat terpenuhi?

c. Informasi apa saja yang diperlukan untuk mendorong terpenuhinya hak-
hak itu dan dimuat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran mana 
saja?

 Fasilitator meminta setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya di kertas 
plano dengan membuat dan mengisi kolom sebagai berikut:
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Fasilitator mempersilakan setiap kelompok untuk berdiskusi selama 20 menit. 

1. Fasilitator mendampingi setiap kelompok dan siap memberikan penjelasan 
jika ada pertanyaan dari peserta. 

2. Sebelum waktu habis, fasilitator mengingatkan setiap kelompok mengefektifk an 
proses diskusi. Ketika waktu habis, fasilitator mempersilakan kepada setiap 
kelompok mempersiapkan presentasi.Setiap kelompok membawa papan fl ip 
chart yang telah dipasang kertas plano berisi hasil diskusi ke depan kelas. 

3. Fasilitator melanjutkan acara sesi ke presentasi hasil diskusi.

Presentasi Hasil Diskusi (60 menit)

1. Fasilitator mempersilakan perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya secara bergiliran dengan waktu untuk masing-masing kelompok 
selama 10 menit.

2. Fasilitator mencatat gagasan-gagasan yang terungkap dari presentasi setiap 
kelompok di catatan pribadi.

3. Fasilitator memancing peserta menyampaikan klarifi kasi, pertanyaan 
maupun pendapat setelah semua kelompok melakukan presentasi. Fasilitator 
mempersilakan penyaji merespons terhadap klarifi kasi, pertanyaan atau 
pendapat yang ditujukan kepada kelompoknya. Fasilitator memandu proses 
curah pendapat dan mencatat setaip gagasan baru yang muncul dari peserta di 
catatan pribadi. 

4. Setelah proses curah pendapat selesai, fasilitator menarik benang merah dari hasil 
diskusi dan presentasi. Berikut beberapa pernyataan yang dapat disampaikan: 
a. Pada dasarnya, hak asasi yang tercantum dalam UUD dan UU sebagaimana 

yang telah didiskusikan sebelumnya adalah hak konstitusi warga negara 
yang tidak boleh dihalangi oleh siapa pun. Negara mempunyai tanggung 
jawab untuk memenuhinya.

Jenis hak yang 
diatur dalam UUD 
1945/ UU HAM

(Contoh)

Pasal 28H UUD 
1945

Hak memperoleh 
pelayanan 
kesehatan.

Pelayanan Negara 
untuk memenuhi hak 
tersebut

(Contoh)

Disediakannya 
sarana dan prasarana 
pelayanan kesehatan 
yang murah, mudah 
dan berkualitas untuk 
semua kelas sosial, 
termasuk bagi warga 
yang kurang mampu 
secara ekonomi. 

Informasi yang harus 
disediakan badan 
publik

(Contoh)

Prosedur pengurusan 
kartu jaminan kesehatan 
bagi warga yang kurang 
mampu (Jamkesmas, 
Jamkesda, dan 
Jampersal). 

Badan Publik yang 
harus menyediakan 
informasi tersebut

(Contoh)

1. Puskesmas.
2. Dinas Kesehatan.
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b. Hak untuk mendapatkan informasi adalah bagian dari hak konstitusi, 
sehingga negara wajib menerapkan keterbukaan informasi.

c. Hak untuk mendapatkan informasi atau hak untuk menuntut keterbukaan 
merupakan faktor penting dalam menuntut dipenuhinya hak-hak 
konstitusi. 

5. Sebelum menutup sesi, fasilitator mempersilakan kepada satu atau dua orang 
peserta menyampaikan pendapat umum tentang materi yang dipelajari pada 
sesi ini. 

Penutup (10 menit)

1. Fasilitator menutup sesi ini dengan menyampaikan penegasan, “Karena setiap 
warga negara mempunyai hak-hak konstitusi, maka setiap warga negara 
hendaknya tidak ragu-ragu dan harus berani menuntut hak, termasuk hak atas 
informasi.” 

2. Fasilitator mempersilakan peserta bertepuk tangan dan mempersilakan peserta 
mempersiapkan diri mengikuti materi sesi selanjutnya. 

BAHAN MEDIA BELAJAR UNTUK DISKUSI KELOMPOK

Materi berikut ini adalah rujukan untuk melakukan diskusi kelompok. 

 MATERI 1

HAK ASASI MANUSIA DAN HAK ATAS INFORMASI

Hak asasi manusia (HAM) menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah 
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati , 
dijunjung ti nggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seti ap orang 
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
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 MATERI 2

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 71 UU HAM

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati , melindungi, menegakkan, 
dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan 
perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia 
yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72 UU HAM

Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, 
meliputi  langkah implementasi yang efekti f dalam bidang hukum, politi k, ekonomi, 
sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

 MATERI 3

PEMBATASAN DAN LARANGAN

Pasal 73 UU HAM
Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi 
oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan 
dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, 
kesusilaan, keterti ban umum, dan kepenti ngan bangsa.

Pasal 74 UU HAM
Tidak satu ketentuanpun dalam undang-undang ini boleh diarti kan bahwa 
pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, 
merusak atau menghapuskan Hak Asasi Manusia atau kebebasan dasar yang diatur 
dalam undang-undang ini.

Dalam pelaksanaan hak asasi manusi negara memiliki kewajiban sebagai berikut: 
1. Mengambil langkah-langkah (to take steps),
 Misalnya dalam memenuhi hak kesehatan warga negara, pemerintah harus 

mengambil langkah-langkah untuk membangun sarana layanan, sumber daya 
manusia dan menyediakan obat-obatan. 
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2.  Menjamin (to guarantee), 

 Dalam pemenuhan hak atas kesehatan, pemerintah menjamin bahwa semua 
warga negara dapat menjangkau layanan kesehatan tanpa diskriminasi. 
Bentuk jaminan ini diwujudkan dalam program-program jaminan kesehatan, 
misalnya Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Jaminan Persalinan 
(Jampersal). 

3.  Meyakinkan (to ensure), 

 Pada tahap ini pemerintah wajib memberikan keyakinkan kepada masyarakat 
bahwa layanan kesehatan berjalan dengan baik, mudah dijangkau, dan 
berkualitas. Sebagai bentuk tanggungjawab dalam kepasti an layanan pemerintah 
terhadap masyarakat dengan memberikan sanksi tegas bagi petugas layanan 
yang ti dak menjalankan tugasnya dengan baik. 

4.  Mengakui (to recognize),

 Bentuk pengakuan negara terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan 
layanan kesehatan diwujudkan dalam bentuk jaminan hukum, mulai dari UU, 
Peraturan Pemerintah dan aturan teknis lainnya. 

5.  Mengusahakan (to undertake), 

 Mengupayakan pelayanan secara maksimal, termasuk dengan mengalokasikan 
anggaran yang memadai untuk pemenuhan layana kesehatan masyarakat 
miskin dan kurang mampu. 

6.  Meningkatkan (to promote).

 Negara senanti asa harus terus menerus meningkatkan kualitas layanan. Dalam 
hal ini dibutuhkan parti sipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi. 

Dalam konteks pelanggaran, ada dua jenis pelanggaran yang bisa terjadi berka-itan 
dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab negara. Pelanggaran karena 
ti ndakan (by commission) dan pelanggaran karena pembiaran (by ommision).

Dalam hak masyarakat mendapatkan kesehatan pelanggaran by commision 
misalnya menghalang-menghalangi warga untuk mendapatkan akses kesehatan, 
baik dengan atau tanpa alasan. Menghalang-halangi orang mendapatkan akses 
layanan kesehatan bisa menyebabkan ti mbulnya penyakit yang lebih parah, bahkan 
dalam taraf yang lebih fatal dapat menyebabkan kemati an. Menyebabkan ti mbulnya 
kemati an seseorang sama saja dengan melanggar hak hidup seseorang. 

Sedangkan by ommision misalnya membiarkan ti dak dibangunnya sarana 
kesehatan, ti dak disediakan SDM dan obat-obatan. Hal ini bisa saja terjadi misalnya 
berkaitan dengan konfl ik politi k. Misalnya hanya karena suatu kecamatan mayoritas 
penduduknya ti dak mendukung bupati  pada saat Pilkada, pelayanan kesehatan ti dak 
diprioritaskan di kecamatan dimaksud. Akibat perbuatan ini sama saja menghambat 
warga untuk mendapatkan hak hidup sehat. 
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 MATERI 4

JENIS-JENIS HAM

BERDASARKAN UUD 1945

Pasal 28A

Seti ap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya. 

Pasal 28B

(1) Seti ap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah.

(2) Seti ap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

(1)  Seti ap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Seti ap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya 
secara kolekti f untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

(1) Seti ap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepasti an 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Seti ap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang 
adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Seti ap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan.

(4) Seti ap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

(1) Seti ap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih 
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, 
memilih tempat ti nggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak 
kembali.

(2) Seti ap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran 
dan sikap, sesuai dengan hati  nuraninya.
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(3) Seti ap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat.

Pasal 28F

Seti ap 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.

Pasal 28G

(1) Seti ap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas 
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau ti dak 
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Seti ap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politi k 
dari negara lain.

Pasal 28H

(1) Seti ap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bati n, bertempat ti nggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan.

(2) Seti ap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan 
dan keadilan.

(3) Seti ap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan 
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Seti ap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut ti dak 
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk ti dak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati  
nurani, hak beragama, hak untuk ti dak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk ti dak dituntut atas dasar hukum 
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang ti dak dapat dikurangi dalam 
keadaan apa pun.
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(2) Seti ap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminati f atas dasar 
apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 
bersifat diskriminati f itu.

(3) Identi tas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati  selaras dengan 
perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah 
tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip 
negara hukum yang demokrati s, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, 
diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

(1) Seti ap orang wajib menghormati  hak asasi manusia orang lain dalam terti b 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, seti ap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
perti mbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan keterti ban umum dalam 
suatu masyarakat demokrati s.

BERDASARKAN UU HAM

Bagian Kesatu
Hak untuk Hidup

Pasal 9

(1) Seti ap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan 
taraf kehidupannya.

(2) Seti ap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan 
bati n.

(3) Seti ap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
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Bagian Kedua
Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

(1) Seti ap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah.

(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon 
suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Bagian Keti ga
Hak Mengembangkan Diri

Pasal 11
Seti ap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan 
berkembang secara layak.

Pasal 12
Seti ap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk 
memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas 
hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, 
berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13
Seti ap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia 
demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14
(1) Seti ap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang 

diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
(2) Seti ap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis 
sarana yang tersedia.

Pasal 15
Seti ap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara 
pribadi maupun kolekti f, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
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Pasal 16
Seti ap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan 
organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta 
menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17
Seti ap orang tanpa diskiriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan 
mengajukan permohonan pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, 
perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas 
dan ti dak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang 
objekti f oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan 
benar.

Pasal 18
(1)  Seti ap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan 

sesuatu ti ndak pidana berhak dianggap ti dak bersalah, sampai dibukti kan 
kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala 
jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(2) Seti ap orang ti dak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali 
berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum 
ti ndak pidana itu dilakukannya.

(3) Seti ap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku 
ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

(4) Seti ap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak 
saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap.

(5) Seti ap orang ti dak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang 
sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19
(1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman 

berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
(2) Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau 

kurungan berdasarkan atas alasan keti dakmampuan untuk memenuhi suatu 
kewajiban dalam perjanjian utang-piutang.
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Bagian Kelima
Hak atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20
(1) Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba.
(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan 

segala perbuatan berupa apa pun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21
Seti ap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena 
itu ti dak boleh manjadi objek peneliti an tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22
(1) Seti ap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 

menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Negara menjamin kemerdekaan seti ap orang memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23
(1) Seti ap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politi knya.
(2) Seti ap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan 

pendapat sesuai hati  nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media 
cetak maupun elektronik dengan memperhati kan nilai-nilai agama, kesusilaan, 
keterti ban, kepenti ngan umum, dan keutuhan negara.

Pasal 24
(1) Seti ap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-

maksud damai.
(2) Seti ap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai 

politi k, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan 
serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan 
dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
Seti ap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak 
untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26
(1)  Seti ap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti , atau mempertahankan 

status kewarganegaraannya.
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(2)  Seti ap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak 
menikmati  hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya 
serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27
(1) Seti ap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, 

dan bertempat ti nggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
(2) Seti ap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali 

ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hak atas Rasa Aman

Pasal 28
(1)  Seti ap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politi k 

dari negara lain.
(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ti dak berlaku bagi mereka yang 

melakukan kejahatan non-politi k atau perbuatan yang bertentangan dengan 
tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29
(1) Seti ap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan hak miliknya.
(2)  Seti ap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi 

di mana saja ia berada.

Pasal 30
Seti ap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap 
ancaman ketakutan untuk berbuat atau ti dak berbuat sesuatu.

Pasal 31
(1)  Tempat kediaman siapa pun ti dak boleh diganggu.
(2)  Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki 

suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya 
diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 32
Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan 
komunikasi melalui sarana elektronika ti dak boleh diganggu, kecuali atas perintah 
hakim atau kakuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 33
(1) Seti ap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau 

perlakuan yang kejam, ti dak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat 
kemanusiaannya.

(2) Seti ap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan 
nyawa.

Pasal 34
Seti ap orang ti dak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau 
dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35
Seti ap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang 
damai, aman, dan tenteram, yang menghormati , melindungi dan melaksanakan 
sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur 
dalam undang-undang ini.
Bagian Ketujuh
Hak atas Kesejahteraan

Pasal 36
(1) Seti ap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama 

dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan 
masyarakat dengan cara yang ti dak melanggar hukum.

(2) Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan 
secara melawan hukum.

(3)  Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37
(1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepenti ngan umum, hanya 

diperbolehkan dengan mengganti  kerugian yang wajar dan segera serta 
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepenti ngan umum 
harus dimusnahkan atau ti dak diberdayakan baik untuk selamanya maupun 
untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti  kerugian 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan 
lain.

Pasal 38
(1)  Seti ap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak 

atas pekerjaan yang layak.
(2)  Seti ap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan 

berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
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(3)  Seti ap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, 
sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian 
kerja yang sama.

(4)  Seti ap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang 
sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil 
sesuai dengan prestasinya dan dapat menjarmin kelangsungan kehidupan 
keluarganya.

Pasal 39
Seti ap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan ti dak boleh dihambat 
untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepenti ngannya 
serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40
Seti ap orang berhak untuk bertempat ti nggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 41
(1)  Seti ap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup 

layak serta untuk perkembangan priadinya secara utuh.
(2)  Seti ap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-

anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42
Seti ap warga negara yang berusia lanjut, cacat fi sik dan atau cacat mental 
berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelati han, dan bantuan khusus atas 
biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat 
kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berparti sipasi 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.

Bagian Kedelapan
Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Pasal 43
(1) Seti ap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih da1am pemilihan umum 

berdasarkan persamaan hak melaui pemungutan suara yang langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Seti ap warga negara berhak turut serta dalam pemeerintahan dengan langsung 
atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara 
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Seti ap warga negara dapat diangkat dalam seti ap jabatan pemerintahan.

SESI 3. HAK ASASI MANUSIA DAN HAK ATAS INFORMASI



54

Pasal 44
Seti ap orang baik sendiri maupun besama-sama berhak mengajukan pendapat, 
permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka 
pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efekti f, dan efi sien, baik dengan lisan 
maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Hak Wanita

Pasal 45
Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46
Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislati f, dan sistem 
pengangkatan di bidang eksekuti f, yudikati f, harus menjamin keterwakilan wanita 
sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47
Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing ti dak 
secara otomati s mengikuti  status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai 
hak untuk mempertahankan, mengganti , atau memperoleh kembali status 
kewarganegaraannya.

Pasal 48
Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, 
jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49
(1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan 

profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan 

pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan 
dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

(3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, 
dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50
Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan 
perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.
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Pasal 51
(1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung 

jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan 
kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan 
serta pengelolaan harta bersama.

(2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung 
jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan 
dengan anak-anaknya dengan memperhati kan kepenti ngan terbaik bagi anak.

(3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama 
dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama 
tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kesepuluh
Hak Anak

Pasal 52
(1)  Seti ap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan 

negara.
(2)  Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepenti ngannya hak anak itu 

diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53
(1) Seti ap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan 

hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
(2) Seti ap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status 

kewarganegaraan.

Pasal 54
Seti ap anak yang cacat fi sik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, 
pendidikan, pelati han, dan bantuan khusus atas biaya negara. untuk menjamin 
kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan 
kemampuan berparti sipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pasal 55
Seti ap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi 
sesuai dengan ti ngkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orangtua dan 
atau wali.

Pasal 56
(1) Seti ap anak berhak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dibesarkan, dan 

diasuh oleh orangtuanya sendiri.
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(2) Dalam hal orangtua anak ti dak mampu membesarkan dan memelihara anaknya 
dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh 
diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan-undangan.

Pasal 57
(1) Seti ap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dan dibimbing 

kehidupannya oleh orangtua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Seti ap anak berhak untuk mendapatkan orangtua angkat atau wali berdasarkan 
putusan pengadilan apabila kedua orangtua telah meninggal sebagai orangtua.

(3) Orangtua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus 
menjalankan kewajiban sebagai orangtua yang sesungguhnya.

Pasal 58
(1) Seti ap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk 

kekerasan fi sik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan 
seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau waljnya, atau pihak lain mana 
pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan 

(2) Dalam hal orangtua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk 
penganiayaan fi sik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan 
seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang 
seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59
(1) Seti ap anak berhak untuk ti dak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan 

dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang 
sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepenti ngan terbaik 
bagi anak.

(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap 
bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orangtuanya 
tetap dijamin oleh undang-undang.

Pasal 60
(1) Seti ap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan ti ngkat 
kecerdasannya.

(2) Seti ap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai 
dengan ti ngkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya 
sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
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Pasal 61
Seti ap anak berhak untuk beristi rahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, 
berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan ti ngkat kecerdasannya 
demi pengembangan dirinya.

Pasal 62
Seti ap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 
secara layak, sesuai dengan kebutuhan fi sik dan mental spiritualnya. 

Pasal 63
Seti ap anak berhak untuk ti dak dilibatkan di dalam peristi wa peperangan, 
sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristi wa lain yang mengandung unsur 
kekerasan.

Pasal 64

Seti ap anak berhak untuk memperoleh per1indungan dari kegiatan eksploitasi 
ekonomi dan seti ap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat 
mengganggu pendidikan, kesehatan fi sik, moral, kehidupan sosial, dan mental 
spiritualnya.

Pasal 65

Seti ap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan 
pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk 
penyalahgunaan narkoti ka, psikotropika, dan zat adikti f lainnya.

Pasal 66

(1) Seti ap anak berhak untuk ti dak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, 
atau penjatuhan hukuman yang ti dak manusiawi.

(2)  Hukuman mati  atau hukuman seumur hidup ti dak dapat dijatuhkan untuk 
pelaku ti ndak pidana yang masih anak.

(3) Seti ap anak berhak untuk ti dak dirampas kebebasannya secara melawan 
hukum.

(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan 
sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai 
upaya terakhir.
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(5) Seti ap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan 
secara manusiawi dan dengan memperhati kan kebutuhan pengembangan 
pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali 
demi kepenti ngannya.

(6) Seti ap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum 
atau bantuan lainnya secara efekti f dalam seti ap tahapan upaya hukum yang 
berlaku.

(7) Seti ap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan 
memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objekti f dan ti dak 
memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

• Ditambahkan hak EKOSOB dan SIPOL (dicari Undang-Undangnya)

• UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internati onal Convenant on 
Ekonomic, Social and Cultural Right.
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PENGANTAR

Dengan mempertimbangkan bahwa hak atas informasi merupakan 
hak yang sangat penting untuk mendukung terpenuhinya hak-

hak konstitusi lainnya, maka secara khusus hak atas informasi diatur 
dalam UU tersendiri, yaitu UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik. 

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur prinsip-
prinsip dasar praktik keterbukaan informasi yang harus dijalankan oleh 
penyelenggara negara (otoritas) untuk memenuhi hak atas informasi, 
sekaligus langkah-langkah yang harus ditempuh oleh masyarakat 
untuk mendapatkan hak atas informasi. Dalam UU KIP ditetapkan 
bahwa secara asas, informasi merupakan hak setiap warga negara, yang 
dalam penyediaannya harus memenuhi prinsip-prinsip cepat dan tepat 
waktu, biaya ringan serta cara sederhana. 

Sebagai sebuah kebijakan, UU KIP dapat berkaitan dengan kebijakan 
lainnya. Dalam konteks keterbukaan informasi, UU KIP merupakan 
UU yang spesifi k. Namun dalam tataran implementasinya, ia dapat 
berkaitan dengan peraturan lainnya, karena pada dasarnya keterbukaan 
informasi merupakan bagian dari proses penyelenggaraan kehidupan 
berbangsa dan bernegara secara umum. 

Memahami UU KIP dan peraturan perundangan pendukung lainnya 
dapat semakin membangkitkan kesadaran bahwa hak atas informasi 
telah dijamin sepenuhnya secara sah. 

Sesi 4.

Undang-undang KIP
untuk Menjamin Hak Atas Informasi



62

TUJUAN

METODE

ALAT BANTU 

BELAJAR

MEDIA BELAJAR

WAKTU

1. Peserta dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar UU KIP.

2. Peserta dapat mengidentifi kasi kebijakan/peraturan perun-
dangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan UU KIP 
yang digunakan untuk pemenuhan hak atas informasi.

1. Curah Pendapat 

2. Diskusi Kelompok

3. Presentasi Narasumber

1. Laptop/Komputer

2. Proyektor LCD

3. Kertas Plano dan Papan Flip Chart

4. Spidol

5. Metaplan dan Selotip Kertas

Salinan UU KIP.

160 menit

CATATAN UNTUK FASILITATOR

1. Fasilitator hendaknya menguasai materi tentang klausul penting dalam UU 
KIP, terutama ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban serta 
kategori informasi.

2.  Fasilitator memahami kaitan antara UU KIP dengan kebijakan/peraturan 
perundangan pendukungnya. (Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik, Permendagri No.35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan 
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 
tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi No. 
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2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan 
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 tentang Tatacara Penyelesaian 
Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta kaitannya dengan UU lain, 
misalnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). 

PROSES

Pembukaan (15 menit)

1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan informasi singkat tentang 
materi dan tujuan sesi ini.

2. Fasilitator melemparkan pertanyaan kunci untuk mengetahui persepsi atau 
pengetahuan awal peserta tentang UU KIP sebagai berikut: “Apa yang Anda 
ketahui mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik?”

 Panitia membagikan metaplan secara merata kepada peserta. 

 Fasilitator mempersilakan peserta menuliskan jawaban pertanyaan tadi di 
metaplan dan panitia mengumpulkan hasil jawaban peserta dan menempelkan-
nya di dinding kelas. 

3. Fasilitator menjelaskan dengan pernyataan sebagai berikut: “Pada metaplan 
yang menempel di dinding itulah persepsi atau pemahaman kita tentang 
UU KIP. Sebuah UU yang menjamin hak kita untuk mendapatkan informasi 
publik. Kita akan mempelajari bersama-sama dalam diskusi kelompok nanti 
untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal-hal penting yang terkandung di 
dalamnya.”

 Fasilitator melanjutkan acara sesi dengan diskusi kelompok. 

Diskusi Kelompok (45 menit)

1. Fasilitator mempersilakan peserta berkumpul sesuai dengan kelompoknya 
masing-masing.

2. Fasilitator menjelaskan alur diskusi kelompok sebagai berikut:

a. Setiap peserta akan memperoleh bahan media belajar berupa salinan UU KIP. 

b. Setiap kelompok mendiskusikan materi UU KIP sesuai penugasan 
fasilitator.

c. Setiap kelompok menuliskan hasil diskusi di kertas plano. 

 Panitia membagikan alat bantu belajar berupa kertas plano, spidol dan papan 
fl ip chart serta media belajar berupa salinan UU KIP. 
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3. Fasilitator memastikan setiap kelompok telah mendapatkan ABB dan MB. 

4. Fasilitator mempersilakan setiap kelompok untuk berdiskusi, dengan 
penugasan sebagai berikut:

a. Kelompok 1 mendiskusikan hal-hal penting yang terkandung dalam 
ketentuan umum UU KIP.

b. Kelompok 2 mendiskusikan asas dan tujuan UU KIP. 

c. Kelompok 3 mendiskusikan hak dan kewajiban dalam UU KIP. 

d. Kelompok 4 mendiskusikan tentang informasi yang wajib disediakan oleh 
Badan Publik. 

 Fasilitator mempersilakan peserta berdiskusi selama 30 menit. 

5. Fasilitator dan panitia bergiliran mendatangi setiap kelompok untuk membantu 
memberikan penjelasan jika ada pertanyaan dari peserta. 

6. Sebelum waktu habis, fasilitator mengingatkan peserta mempercepat proses 
diskusi. Ketika waktu habis, fasilitator mempersilakan setiap kelompok 
mempersiapkan presentasi. Setiap kelompok membawa papan fl ip chart yang 
telah ditempelkan kertas plano hasil diskusi ke depan kelas. 

7. Fasilitator melanjutkan acara ke presentasi hasil diskusi.

Presentasi Hasil dan Curah Pendapat (30 menit)

1. Fasilitator mempersilakan setiap wakil kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya secara bergiliran. Setiap kelompok disediakan waktu 10 menit.

2. Fasilitator mencatat gagasan-gagasan yang terungkap dari presentasi setiap 
kelompok di catatan pribadi. 

3. Fasilitator memancing peserta menyampaikan klarifi kasi, pertanyaan mau-pun 
pendapat setelah semua kelompok melakukan presentasi. Fasilitator memper-
silakan penyaji merespons terhadap klarifi kasi, pertanyaan atau pendapat yang 
ditujukan kepada kelompoknya. Fasilitator memandu proses curah pendapat 
dan menuliskan gagasan baru yang muncul di catatan pribadi.

4. Fasilitator menarik benang merah dari hasil diskusi dan presentasi. Benang 
merah yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: “Apa yang telah kita 
diskusikan bersama tadi adalah hal-hal pokok yang harus kita ketahui dari 
UU KIP. Dengan mengetahui hal-hal pokok tadi diharapkan kita dapat dengan 
mudah menerapkannya untuk mendapatkan informasi publik yang kita 
butuhkan.”

5. Fasilitator melanjutkan penjelasan, “Namun bisa jadi pengetahuan kita 
tentang UU KIP masih belum lengkap. Nah, untuk memperkaya pengetahuan 
kita mengenai pokok-pokok UU KIP, kita bersama-sama akan mengikuti dan 
menyimak presentasi narasumber pada acara berikutnya di sesi ini.”
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Presentasi Narasumber (60 menit)

1. Fasilitator memperkenalkan narasumber sambil menjelaskan secara singkat 
gambaran materi yang akan disampaikannya sebagai berikut:

a. Mengapa UU KIP penting?

b. Prinsip-prinsip dasar pelaksanaan keterbukaan informasi.

c. Tujuan UU KIP sesuai dengan pasal 3 mengenai peran serta masyarakat 
untuk kehidupan yang lebih baik melalui transparansi. 

d. Apa saja kebijakan/peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan 
UU KIP dan bagaimana keterkaitannya? (Peraturan Pemerintah No. 61 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permendagri No.35 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 
Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, 
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 
Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang 
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan Peraturan Mahkamah 
Agung No. 2 Tahun 2011 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi 
Publik di Pengadilan serta kaitannya dengan UU lain, misalnya UU No. 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). 

e. Hal apa saja yang harus dipersiapkan dan dilakukan masyarakat agar 
berhasil menuntut/meminta informasi sebagai penerapan dari UU KIP?

2. Setelah presentasi narasumber selesai, fasilitator mempersilakan peserta 
mengajukan pertanyaan atau komentar. Fasilitator memandu proses diskusi 
ini sampai selesai dan menuliskan hal-hal penting selama memandu diskusi di 
catatan pribadinya. 

3. Fasilitator mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan meminta peserta 
bertepuk tangan untuk narasumber. Fasilitator mempersiapkan diri menutup 
acara sesi ini.

Penutup (10 menit)

1. Fasilitator mengajak peserta melihat kembali deretan metaplan yang berisi 
pendapat peserta tentang persepsi atau pengetahuan awal mereka mengenai 
UU KIP. Kemudian fasilitator menyampaikan pernyataan sebagai berikut: 
“Coba kita perhatikan metaplan ini. Semua isinya mencerminkan persepsi 
atau pengetahuan awal kita tentang UU KIP. Setelah kita mempelajari melalui 
diskusi kelompok dan menyimak penjelasan dari narasumber, kita semakin 
paham tentang UU KIP. Pengetahuan yang makin kaya ini diharapkan dapat 
menambah keyakinan dan keberanian kita mendapatkan informasi publik 
yang kita butuhkan.”
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2. Fasilitator kemudian menyampaikan empat pernyataan kunci berdasarkan 
materi sesi ini sebagai berikut: 

a. UU KIP dilahirkan secara khusus untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan 
informasi masyarakat dalam rangka mewujudkan hak-hak konstitusi warga 
negara.

b. Ketentuan umum, asas dan tujuan, serta hak dan kewajiban merupakan 
bagian-bagian pokok panduan pelaksanaan UU KIP. Substansi lainnya dari 
UU KIP akan dipelajari di sesi-sesi berikutnya. 

c. Pelaksanaan UU KIP didukung dengan kebijakan turunannya sebagai 
penguat, yakni Peraturan Komisi Informasi dan Peraturan Pemerintah. 

d. Dalam hal pemanfaatan UU KIP, tidak tertutup kemungkinan saling 
berkaitan dengan UU lainnya.

 Fasilitator membagikan bahan bacaan.

3. Fasilitator mengingatkan peserta agar menyimpan media belajar berupa salinan 
UU KIP karena akan terus digunakan dalam proses pembelajaran di sesi-sesi 
berikutnya. 

4. Fasilitator menutup sesi ini dan meminta peserta bertepuk tangan. Fasilitator 
mempersilakan peserta mempersiapkan diri mengikuti sesi berikutnya. 

BAHAN BACAAN

1. Slide atau materi presentasi narasumber mengacu pada bahan presentasi di 
atas. 

2.  Buku saku “Panduan Sederhana Penerapan UU KIP, terbitan Yayasan SET dan 
USAID-DRSP, 2009”. 
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PENGANTAR

Undang-Undang KIP mengatur tentang keberadaan Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Komisi 

Informasi (KI). Kedua objek ini penting ditonjolkan karena sebagai 
kunci dari pelaksanaan UU KIP. Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi merupakan ujung tombak pelayanan informasi 
pada Badan Publik. Komisi Informasi merupakan lembaga negara 
independen yang berwenang menyelesaikan sengketa antara peminta 
informasi dengan Badan Publik. 

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, PPID di bawah tanggung 
jawab pejabat yang menjadi atasannya langsung. Dalam hal peminta 
informasi tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh PPID, peminta 
informasi dapat menyampaikan surat keberatan kepada atasan PPID. 

Keberadaan dan wewenang Komisi Informasi secara langsung 
dimandatkan oleh UU KIP. Di tingkat pusat KI terdiri dari tujuh orang 
komisioner, sedangkan di tingkat provinsi terdiri dari lima orang 
komisioner. Seperti dijelaskan tadi, KI berwenang menyelesaikan 
sengketa yang terjadi antara peminta informasi dengan Badan Publik. 
Sengketa informasi terjadi jika keberatan yang disampaikan kepada 
atasan PPID masih belum memuaskan peminta informasi. Pengetahuan 
mengenai PPID dan KI akan menjadi bekal peserta pelatihan untuk 
memperoleh informasi yang dibutuhkan seoptimal mungkin. 
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TUJUAN

METODE

ALAT BANTU 

BELAJAR

MEDIA BELAJAR

WAKTU

1.  Peserta memahami pengertian PPID dan KI.

2.  Peserta memahami fungsi, tugas, dan wewenang PPID dan 
KI yang diatur dalam UU KIP. 

1.  Tugas Kelompok 

2.  Permainan 

1. Metaplan dan Selotip Kertas

2. Spidol

3. Tisu Gulung

Salinan UU KIP. 

170 menit

CATATAN UNTUK FASILITATOR

1. Fasilitator hendaknya menguasai materi tentang PPID dan KI sebagaimana 
diatur dalam UU KIP.

2. Fasilitator hendaknya memahami struktur PPID yang sudah terbentuk di 
daerah masing-masing agar mudah memberikan contoh konkrit. 

3. Fasilitator diharapkan dapat mendorong semua peserta aktif terlibat dalam 
permainan, sehingga suasana pembelajaran menjadi dinamis dan gembira. 
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PROSES

Pembukaan (10 menit)

1. Fasilitator menjelaskan materi sesi ini dan tujuannya secara singkat.

2. Fasilitator menyampaikan metode untuk sesi ini akan berupa penugasan 
kelompok dan permainan mumi. Permainan ini dipilih agar muncul nuansa yang 
berbeda dan proses pembelajaran menjadi lebih segar dan menggembirakan. 

 Fasilitator kemudian melanjutkan acara sesi ke penugasan kelompok. 

Tugas Kelompok (60 menit)

1. Fasilitator menjelaskan kepada peserta, bahwa untuk penugasan sesi ini hanya 
dibutuhkan dua kelompok. Fasilitator mengatur pembagian kelompok ini, 
misalnya kelompok satu digabung dengan kelompok dua dan kelompok tiga 
digabung dengan kelompok empat. 

2. Fasilitator menjelaskan alur penugasan kelompok sebagai berikut:

a. Setiap peserta membaca kembali media belajar berupa salinan UU KIP 
yang telah dibagikan pada sesi sebelumnya. 

b. Kelompok satu menuliskan semua hal yang berkaitan dengan PPID 
sebagaimana diatur dalam UU KIP. 

c. Kelompok dua menuliskan semua hal yang berkaitan dengan Komisi 
Informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP. 

d. Kelompok mencatatkan hasil kerjanya di metaplan dan satu gagasan 
dituliskan di satu metaplan.

 Paniti a membagikan alat bantu belajar berupa metaplan dan spidol. Seti ap kelompok 
akan memperoleh metaplan yang berbeda warna. 

3. Fasilitator mempersilakan setiap kelompok mengerjakan penugasan selama 30 
menit. 

4. Fasilitator dan panitia berbagi tugas mendampingi kedua kelompok dan siap 
memberikan penjelasan jika ada pertanyaan dari peserta. 

5. Sebelum waktu habis, fasilitator mengingatkan setiap kelompok agar menyele-
saikan tugas memanfaatkan sisa waktu. Ketika waktu sudah habis, fasilitator 
mempersilakan setiap kelompok mempersiapkan diri mempresentasikan hasil 
penugasannya.

6. Fasilitator menyampaikan bahwa presentasi hasil penugasan kelompok akan 
berbentuk permainan mumi. Fasilitator melanjutkan acara sesi ke presentasi 
hasil penugasan kelompok.
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Presentasi Tugas Kelompok dalam Bentuk Permainan Mumi (90 menit)

1. Fasilitator menjelaskan cerita mumi secara singkat. Mumi adalah sesosok 
mayat yang sekujur tubuhnya dililiti kain. Dalam kisah dongeng atau mitos, 
mumi dapat bergerak atau hidup jika dibacakan mantra-mantra tertentu.

2. Fasilitator menjelaskan tentang permainan mumi. Setiap kelompok diminta 
mengirimkan satu orang perwakilannya untuk berperan sebagai mumi dan 
diminta maju ke depan kelas. Kemudian setiap kelompok mengirimkan dua 
orang perwakilannya lagi maju ke depan kelas. Mereka berdua akan bertugas 
meliliti sekujur tubuh temannya yang berperan sebagai mumi dengan tisu 
gulung. 

 Panitia membagikan tisu gulung kepada kedua kelompok yang akan memulai 
permainan mumi. 

3. Fasilitator mempersilakan setiap kelompok mulai meliliti pemeran mumi 
mereka. Setelah seluruh tubuh pemeran mumi terbungkus rapat, fasilitator 
mengingatkan mumi agar tidak bergerak. 

4. Fasilitator menyampaikan kepada peserta, bahwa telah ada dua mumi milik 
dua kelompok. Mumi kelompok pertama diberi nama mumi PPID karena 
kelompok satu mengerjakan penugasan tentang PPID. Dan mumi kelompok 
dua diberi nama mumi KI karena kelompok dua mengerjakan penugasan 
tentang KI. 

5. Fasilitator mempersilakan anggota kelompok lainnya dari kedua kelompok 
menempelkan semua metaplan yang berisi hasil penugasan di sekujur tubuh 
mumi milik kelompoknya masing-masing. 

6. Fasilitator meminta seorang wakil dari kelompok satu untuk membaca semua 
isi metaplan yang tertempel di tubuh mumi kelompoknya secara langsung 
atau tanpa melepasnya. Fasilitator lalu mengkonfi rmasi kepada kelompok dua 
hasil penugasan kelompok satu: “Apakah kelompok dua masih merasa ada 
yang belum jelas dengan presentasi kelompok satu?” Jika jawabannya masih 
ada, penyaji kelompok satu atau anggota lainnya harus menjelaskan kembali 
dan mumi kelompok satu masih dalam posisi tidak boleh bergerak. Setelah 

PPID KI
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kelompok dua merasa jelas dan tidak punya pertanyaan lagi, maka penyaji 
kelompok satu bisa melepaskan satu per satu metaplan yang menempel di 
tubuh mumi kelompoknya. Setelah semua metaplan terlepas, mumi pun dapat 
bergerak atau hidup. 

7. Fasilitator meminta seorang wakil dari kelompok dua untuk membaca semua 
isi metaplan yang tertempel di tubuh mumi kelompoknya secara langsung 
atau tanpa melepasnya. Fasilitator lalu mengkonfi rmasi kepada kelompok satu 
hasil penugasan kelompok dua: “Apakah kelompok satu masih merasa ada 
yang belum jelas dengan presentasi kelompok dua?” Jika jawabannya masih 
ada, penyaji kelompok dua atau anggota lainnya harus menjelaskan kembali 
dan mumi kelompok dua masih dalam posisi tidak boleh bergerak. Setelah 
kelompok satu merasa jelas dan tidak punya pertanyaan lagi, maka penyaji 
kelompok dua bisa melepaskan satu per satu metaplan yang menempel di 
tubuh mumi kelompoknya. Setelah semua metaplan terlepas, mumi pun dapat 
bergerak atau hidup. 

 Catatan:

 Dalam proses konfi rmasi antarkelompok ini, fasilitator hendaknya dapat 
memelihara suasana diskusi agar interaktif dan menyenangkan, sehingga 
suasana pelatihan benar-benar menjadi meriah. 

8. Presentasi dengan permainan mumi selesai, fasilitator bersiap menutup sesi. 

Penutup (10 menit)

1. Fasilitator menyimpulkan pelajaran atau hikmah dari permainan mumi sebagai 
berikut: “Sebagaimana kita tahu, mumi adalah sesosok mayat yang tidak dapat 
bergerak. Dalam cerita mitos atau dongeng, mumi dipercaya dapat hidup 
kembali setelah dibacakan mantra-mantra tertentu. Demikian juga dengan 
mumi PPID dan KI kita tadi. Mereka bisa hidup setelah masing-masing penyaji 
mengungkapkan tentang dirinya dengan jelas dan melepaskan metaplan yang 
menempel pada sekujur tubuhnya. Dalam pelaksanaan UU KIP, seharusnya 
PPID dan KI juga tidak boleh mati seperti mumi. Mereka harus bekerja sesuai 
dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Namun jika kedua lembaga ini 
tidak berdaya layaknya mumi, tugas kita semua untuk menghidupkannya agar 
keterbukaan informasi yang dikehendaki oleh masyarakat dapat terpenuhi. Bagai-
mana caranya? Tentu saja kita harus aktif melakukan permintaan informasi.” 

2. Fasilitator mempersilakan peserta mempelajari kembali ketentuan tentang 
PPID dan KI dalam UU KIP di luar sesi ini. 

 Panitia membagikan bahan-bahan bacaan. 

3. Sesi ini selesai, fasilitaror meminta semuanya bertepuk tangan. Fasilitator 
mempersilakan peserta bersiap mengikuti sesi berikutnya. 
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BAHAN BACAAN

1. Artikel berita tentang PPID dan KI. 

2. Matriks Tugas pokok dan fungsi PPID dan Komisi Informasi 

3. Contoh struktur PPID dari pemerintahan provinsi dan kabupaten.

4.Struktur Sekretariat Komisi Informasi 

 BAHAN BACAAN 1

Komisi Informasi Provinsi NTB Terbentuk

Sumbawa Besar, Gaung NTB - Sebagai implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dibentuk Komisi Informasi (KI) di 
ti ngkat Provinsi NTB.

Komisi ini bertugas memfasilitasi permasalahan atau sengketa terkait informasi 
publik. Pada Rabu (1/8) Komisi yang diketuai Agus Harta Maryadi, SE ini, melakukan 
pertemuan dengan bupati  Sumbawa sekaligus menginformasikan secara resmi 
terbentuknya lembaga itu. Kasubag Humas Setda Sumbawa, Raden Rudi Yulianto 
mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Bupati  Sumbawa Agus Harta Maryadi, 
KI menyampaikan perihal terbentuknya Komisi Informasi Provinsi NTB serta tugas 
dan kewenangan terkait dengan keterbukaan informasi publik.

Pada kesempatan itu, Agus mengatakan tugas KI adalah memfasilitasi permasalahan 
atau sengketa di bidang keterbukaan informasi publik. Apabila ada LSM, organisasi atau 
masyarakat yang ingin mendapatkan data atau informasi dari pemerintah, kemudian 
ditolak untuk memberikan informasi itu, maka masyarakat atau LSM itu dapat 
menyampaikan pengaduannya melalui Komisi Informasi Provinsi NTB.

Selain itu, Komisi ini juga mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawasan 
dan berti ndak sebagai penengah dalam hal penyelesaian perselisihan/sengketa 
pelayanan informasi di pemerintah dan badan publik lainnya. Komisi Informasi 
Provinsi NTB saat ini berkantor di Jalam Udayana (bekas Kantor Penerangan di 
Mataram) dengan anggota sebanyak lima orang. Menurut Rudi, karena keberadaan 
komisi ini masih baru, maka saat ini mereka tengah melakukan workshop ke 
sejumlah kabupaten/kota di NTB.

Dalam kunjungannya di Kabupaten Sumbawa, Komisi Informasi Provinsi NTB ini 
menyampaikan apresiasi yang ti nggi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa 
karena Kabupaten Sumbawa merupakan daerah yang pertama kali di Provinsi 
NTB yang memiliki Peraturan Bupati  tentang Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi. Bahkan sebelum Komisi Informasi Provinsi NTB terbentuk.

(Sumber: Gaung NTB online, dengan penyunti ngan kembali untuk penerbitan modul ini).
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 BAHAN BACAAN 2

Belum Ada PPID, LIRA Menilai Pemkab Luwu 
Abaikan Hak Informasi Rakyat

Kabar Indonesia – Salah satu amanah dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (KIP) adalah pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) di seti ap kabupaten/kota. Di Sulsel, baru empat kabupaten 
yang memiliki PPID, yakni Toraja Utara, Bulukumba, Pangkep, dan Luwu Utara. 
Kabupaten/kota lainnya belum ada. Di Kabupaten Luwu masih sebatas rancangan.

Ketua Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Luwu, Irsyad Djafar menilai 
keti dakseriusan Pemkab untuk menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. 
Kelambanan pembentukan PPID ini membuat masyarakat kebingungan untuk 
mencari informasi dan dokumen, padahal mendapatkan informasi itu merupakan 
hak asasi manusia. ”Diminta kepada Bupati  Luwu agar mempercepat proses 
pembentukan PPID untuk memenuhi kebutuhan pelayanan informasi masyarakat,” 
kata Irsyad pada sebuah diskusi menyoal peran media, keterbukaan informasi publik, 
dan kualitas layanan publik di Kabupaten Luwu pada akhir tahun 2011 kemarin.

Secara terpisah, Kabag Humas Luwu, Lahmuddin mengatakan pihak Pemkab Luwu 
sudah merespons surat edaran Menkominfo yang meminta pembentukan PPID di 
seti ap kabupaten/kota. Meski sudah lewat tenggak waktu yang ditentukan, per 23 
Agustus 2011 lalu, tapi tetap akan membentuk PPID meski masih dalam proses. 
”Sekarang sudah ada draf SK-nya dan posisinya sekarang di Kabag Hukum untuk 
dipelajari,” katanya. Lahmuddin mengakui jika draf SK PPID sudah ada karena dia 
yang membuat rancangannya.

(Sumber: kabarindonesia.com, dengan penyunti ngan kembali untuk penerbitan modul ini)
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Tugas Pokok dan Fungsi PPID       Tugas Pokok dan Fungsi

Penyediaan, penyimpanan, 
pendokumentasian, dan 
pengamanan informasi

Pelayanan informasi sesuai 
dengan aturan yang berlaku.

Pelayanan informasi publik yang 
cepat, tepat, dan sederhana, 
penetapan prosedur operasional 
penyebarluasan informasi publik.

Pengujian konsekuensi 

Mengklasifi kasikan informasi.

Penetapan informasi yang 
dikecualikan yang telah habis 
jangka waktu pengecualiannya 
sebagai informasi publik yang 
dapat diakses/dibuka. 

Penetapan perti mbangan tertulis 
atas seti ap kebijkaan yang diambil 
untuk memenuhi hak seti ap 
orang atas informasi publik. 

Komisi Informasi Pusat

Menerima, memeriksa, 
dan memutus permo-
honan penyelesaian 
sengketa informasi 
publik melalui mediasi 
dan/atau adjudikasi non 
liti gasi yang diajukan 
oleh seti ap pemohon 
informasi publik 
berdasarkan alasan yang 
sebagaimana dimaksud 
dalam UU KIP.

Menetapkan kebijakan 
umum pelayanan 
informasi publik 

Menetapkan petunjuk 
pelaksanaan dan 
petunjuk teknis 

Menjalankan UU 
KIP dan peraturan 
pelaksanaannya 

Menetapkan petunjuk 
teknis standar layanan 
informasi

Komisi Informasi Daerah

Menerima, memeriksa, 
dan memutus permo-
honan penyelesaian 
sengketa informasi 
publik melalui mediasi 
dan/atau adjudikasi non 
liti gasi yang diajukan 
oleh seti ap pemohon 
informasi publik 
berdasarkan alasan yang 
sebagaimana dimaksud 
dalam UU KIP.

Menjalankan UU 
KIP dan peraturan 
pelaksanaannya

MATRIKS TUGAS POKOK DAN FUNGSI PPID DAN KOMISI INFORMASI
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STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

Sumber: htt p://kip.jati mprov.go.id/wp-content/uploads/STRUKTUR-Sekretariat-KI1.jpg
Diakses 20 Februari 2013

KEPANITERAAN

1. Sarjono, SH
2. R. Soegiarto
3. Ayu Saulina

KOORDINATOR

Sarjono, SH

PPID

Sarjono

BENDAHARA

1. Boedi Soetrisno
2. Judianto E. Putro

PSI/Kasus

Ayu Saulina

Dokumentasi

Supriyanto

Agenda Surat

1. Dwi Anna
2. Anjaina.

Operator Online

1. Dwi Waluyo
2. Rahmad H.

Perlengkapan

R. Soegiarto
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BAHAN BACAAN 3

Struktur PPID Provinsi

Sekretaris Daerah

Gubernur

Bidang Pelayanan 
dan Dokumentasi 

Informasi

Pengelola Publikasi

Bidang Pengolahan 
Data dan Klasifi kasi 

Informasi

Pengelola Data

Anggota PPID Pembantu Seluruh Provinsi

Bidang 
Penyelesaian 

Sengketa Informasi

Pengelola  Penye-
lesaian Sengketa

Sekretaris

Sekretaris

Biro Hukum

Tim Perti mbangan 

Pelayanan Informasi

PPIDPPID

Sekretaris Daerah

Bupati /Walokota

Bidang Pelayanan 
dan Dokumentasi 

Informasi

Pengelola Publikasi

Bidang Pengolahan 
Data dan Klasifi kasi 

Informasi

Pengelola Data

Anggota PPID Pembantu Seluruh 
Kabupaten/Kota

Bidang 
Penyelesaian 

Sengketa Informasi

Pengelola  Penye-
lesaian Sengketa

Sekretaris

Sekretaris

Biro Hukum

Tim Perti mbangan 

Pelayanan Informasi

PPIDPPID

Struktur PPID Kabupaten/Kota

MODUL PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGAKSES INFORMASI



79

Sesi 6.

Mekanisme 
Memperoleh 
Informasi
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PENGANTAR

Secara garis besar UU Keterbukaan Informasi Publik mengatur 
kategori informasi menjadi empat, yaitu: 1) Informasi yang wajib 

disediakan dan diumumkan secara berkala; 2) Informasi yang wajib 
diumumkan secara-merta; 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat 
dan; 4) Informasi yang dikecualikan. 

Badan Publik wajib mengumumkan kategori informasi pertama 
dan kedua, tanpa diminta terlebih dahulu. Badan Publik juga wajib 
memberikan dokumen yang terkait dengan informasi kategori pertama 
jika ada permintaan atau permohonan. Badan Publik tidak wajib 
mengumumkan kategori informasi ketiga dan wajib memberikan 
informasi ini hanya ketika ada yang mengajukan permohonan. 
Kategori informasi keempat adalah informasi yang tidak boleh dibuka, 
baik melalui pengumuman maupun ketika ada yang mengajukan 
permohonan. 

Ketentuan untuk mendapatkan informasi kategori pertama dan 
ketiga diatur mekanismenya dalam UU KIP pada pasal 21 dan pasal 22. 
Mekanisme ini penting dipahami peserta pelatihan agar permintaan 
informasi yang disampaikan tidak cacat secara administrasi. Selain 
itu, pemohon informasi juga dapat memantau proses pelayanan yang 
dilakukan oleh Badan Publik.

Tanggung jawab pelayanan informasi pada Badan Publik sepenuhnya 
dipegang oleh PPID, yang materinya telah dipelajari pada sesi 
sebelumnya. 

Sesi 6.

Mekanisme 
Memperoleh Informasi
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CATATAN UNTUK FASILITATOR

1. Fasilitator harus memahami mekanisme memperoleh informasi sebagaimana 
diatur dalam UU KIP maupun Perki No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 
Informasi Publik.

2. Fasilitator hendaknya memelihara suasana pelatihan agar dinamis pada saat 
simulasi dengan memancing semua peserta untuk aktif terlibat.

3. Fasilitator hendaknya menyampaikan informasi tugas kepada setiap kelompok 
peran secara jelas. 

TUJUAN

METODE

ALAT BANTU 

BELAJAR

MEDIA BELAJAR

WAKTU

1. Peserta dapat menjelaskan ketentuan UU KIP yang mengatur 
tentang mekanisme memperoleh informasi publik.

2. Peserta dapat merumuskan langkah-langkah memper-
siapkan permintaan informasi publik dan memprak-
tikkannya secara benar menurut UU KIP.

1. Presentasi Fasilitator

2. Simulasi Bermain Peran “Melakukan Permintaan Informasi 
kepada Badan Publik”

1. Laptop/Komputer

2. LCD Proyektor 

1. FormulirPermohonan Informasi 
2. Format Buku Register Permohonan Informasi
3. Formulir Pemberitahuan Tertulis
4. Formulir Penolakan 
5. Alur permohonan informasi
6. Salinan UU KIP 
7. Skenario Simulasi

160 menit
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PROSES

Pembukaan (10 menit)

1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan secara singkat materi sesi ini dan 
tujuannya.

2. Fasilitator menjelaskan metode pembelajaran yang akan digunakan di sesi ini, 
yakni simulasi melakukan permintaan informasi. Fasilitator terlebih dulu akan 
menyampaikan presentasi pendahuluan secara singkat. 

3. Fasilitator melanjutkan ke presentasi. 

Presentasi Fasilitator (20 menit)

1. Fasilitator menjelaskan mekanisme permintaan informasi dengan bagan alur 
sebagai berikut: 

PEMOHON 
INFORMASI

Permohonan 
Lengkap

Permohonan 
Tidak lengkap

Memberikan 
Informasi 

Tidak Sesuai 
Permohonan 

Mengajukan Permohonan

Menulis surat , 
datang langsung, 
dan internet/email

PPID memberikan surat antara 
lain meliputi :  
1. Ada/ ti daknya informasi
2. Cara pengiriman informasi
3. Biaya

Surat 
Keputusan 
Penolakan 

PPID 

M
engajukan Keberatan 

Mengajukan 
Keberatan 

Mengajukan Keberatan 

(Lengkap) 10 hari kerja + perpan-
jangan waktu 7 hari kerja dengan 
pemberitahuan tertulis

1. Klarifi kasi
2. Pemberian tanda 

bukti 
3. Pemohon 

melengkapi berkas 
permohonan 

Memberikan 
Tanggapan 

Menolak Membe-
rikan Informasi 

ATASAN 
PPID

Tidak Memberikan 
tanggapan 

Sesuai 
Permohonan 

Selesai

PPID  di  Lembaga/Badan Publik

SESI 6. MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI
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2. Fasilitator mengingatkan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam 
mengajukan permintaan informasi, sebagai berikut:

a. Pemohon informasi harus menentukan secara jelas jenis informasi yang 
akan diminta. Selain itu, pemohon informasi harus menentukan Badan 
Publik yang mana yang berwenang terhadap informasi itu.

b. Permintaan informasi memang dapat dilakukan secara lisan/datang 
langsung atau melalui email. Pemohon informasi dianjurkan menyampaikan 
permohonan melalui surat tertulis dan mendatangi langsung Badan 
Publik yang dituju dan menemui PPID. Hal ini untuk memudahkan proses 
pengecekan atau klarifi kasi atas permohonan tadi. 

c. Pemohon informasi jangan lupa meminta bukti permintaan informasi 
kepada petugas PPID sebelum meninggalkan Badan Publik.

d. Waktu yang diatur oleh UU bagi Badan Publik untuk menyediakan 
informasi adalah 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama tujuh hari 
kerja. Seandainya setelah melewati batas waktu itu, Badan Publik belum 
memberikan tanggapan, pemohon informasi dapat mengajukan keberatan 
kepada atasan PPID. Keberatan juga dapat diajukan jika informasi yang 
diberikan tidak sesuai dengan yang diminta. Berkaitan dengan mekanisme 
keberatan dan sengketa informasi, akan dipelajari pada sesi berikutnya. 

3. Fasilitator kemudian memandu peserta melakukan simulasi permintaan 
informasi. 

Simulasi Melakukan Permohonan Informasi (90 menit)

1. Fasilitator menyampaikan bahwa semua peserta akan terlibat dalam simulasi 
melakukan permintaan informasi. 

2. Fasilitator mempersilakan peserta membaca pasal 21 dan pasal 22 UU KIP 
tentang mekanisme memperoleh informasi selama 10 menit.

3. Fasilitator kemudian menyampaikan aturan main simulasi sebagai berikut:

a. Tiga orang peserta berkumpul untuk memerankan diri sebagai pemohon, 
selanjutnya disebut Kelompok Pemohon.

b. Lima orang lainnya berkumpul untuk memerankan diri sebagai PPID, 
selanjutnya disebut Kelompok PPID.

c. Peserta lainnya berkumpul membentuk Kelompok Masyarakat. 

d. Setiap kelompok akan diberikan skenario yang berbeda-beda di mana 
antarkelompok tidak saling mengetahui. 

 Pemilihan peserta untuk memainkan peran dilakukan secara sukarela, namun 
jika tidak ada peserta yang mau melibatkan diri dalam permainan, fasilitator 
akan melakukan penunjukan.
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4. Fasilitator mempersilakan peserta untuk berkumpul sesuai dengan kelompok 
peran. Fasilitator dan panitia menjelaskan skenario kepada setiap kelompok 
peran. Berikut media belajar yang diberikan kepada Kelompok PPID:

a. Formulir permohonan informasi 

b. Format buku register permohonan informasi

c. Formulir pemberitahuan tertulis

d. Formulir penolakan 

5. Masing-masing kelompok peran menjalankan perannya. Fasilitator 
mendampingi proses simulasi.

6. Setelah simulasi selesai, fasilitator melanjutkan ke proses curah pendapat yang 
bertujuan untuk melakukan refl eksi terhadap proses simulasi. 

Curah Pendapat (30 menit)

1. Fasilitator memandu curah pendapat untuk merefl eksikan pengalaman selama 
melakukan proses simulasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kunci 
sebagai berikut:

a. Bagaimana pendapat Andamengenai mekanisme permohonan informasi 
tadi, mudah atau membingungkan? Silakan jelaskan!

b. Pelajaran apa yang dapat Anda petik dari proses simulasi tadi? 

c. Bagaimana sebaiknya sikap Anda terhadap permintaan informasi yang 
ditolak tadi? Langkah apa yang harus dilakukan agar permintaan informasi 
tadi dapat dikabulkan?

2. Fasilitator mencatat semua pendapatdi catatan pribadi.Pendapat yang muncul 
merupakan gambaran tingkat pemahaman peserta terhadap materi tentang 
mekanisme memperoleh informasi. 

3. Setelah semua peserta tidak mengajukan lagi pendapat/komentarnya, fasilitator 
bersiap menutup sesi. 

Kelompok Masyarakat

Kelompok Pemohon

Kelompok PPID
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Penutup (10 menit)

1. Fasilitator menyampaikan beberapa tips penting dalam mengajukan 
permohonan informasi, terutama soal waktu, tepat menentukan dokumen 
informasi yang diminta, dan badan publik yang berwenang. 

2. Fasilitator menyampaikan bahwa penolakan pemberian informasi oleh PPID 
akan menyebabkan terjadinya sengketa. Selengkapnya tentang materi sengketa 
informasi dan penyelesaiannya akan dipelajari pada sesi berikutnya. 

 Fasilitator membagikan bahan-bahan bacaan. 

3. Materi sesi ini selesai, fasilitator meminta semua peserta bertepuk tangan dan 
mempersilakan mereka untuk mengikuti materi sesi selanjutnya. 

BAHAN BACAAN

1.  Bagan alur mekanisme memperoleh informasi

2.  Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 
Informasi Publik
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SKENARIO UNTUK KELOMPOK PEMOHON 

1. Masing-masing pemohon akan menyampaikan satu permohonan informasi 
kepada Badan Publik seperti berikut ini: 

a. Pemohon pertama, informasi yang diminta adalah “Dokumen kebijakan 
pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur”. 

b. Pemohon kedua, informasi yang diminta adalah “Program-program 
pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur”.

c. Pemohon ketiga, informasi yang diminta adalah “Dokumen perencanaan 
anggaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur 
(RAPBD)”.

2. Pemohon menyusun surat permintaan informasi. 

3. Pemohon mendatangi Badan Publik yang berwenang dan menyampaikan surat 
permohonan kepada PPID di sana. 

4. Pemohon meminta kepada PPID untuk mencatatkan permohonannya di Buku 
Register, meminta tanda bukti penerimaan surat permohonan dan meminta 
nomor registrasi permohonan. 

5. Pemohon melakukan penilaian pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID 
dalam bentuk catatan. 

6. Pemohon menunggu jawaban dari PPID. 

7. Pemohon aktif berdiskusi dengan kelompok masyarakat berkaitan dengan 
situasi yang dihadapi 

SKENARIO UNTUK KELOMPOK PPID

1. Kelompok PPID berdiskusi untuk menentukan siapa yang akan menjalankan 
peran sebagai PPID, atasan langsung PPID, dan petugas pelaksana PPID. 

2. Petugas PPID menerima surat permohonan informasi dan memeriksa 
kelengkapannya. 

3. Petugas PPID meminta pemohon untuk mengisi Formulir Permohonan 
Informasi yang telah disediakan oleh Petugas PPID. Formulir rangkap dua. 

4. Setelah pemohon informasi mengisi formulir secara lengkap, Petugas PPID 
mencatat data pemohon informasi dalam Buku Register. Petugas PPID kemudian 
menyimpan satu formulir yang telah diisi pemohon tadi dan memberikan 
satunya lagi kepada pemohon.

5. Petugas PPID mempersilakan pemohon pulang dan meminta untuk menunggu 
jawaban sesuai waktu yang ditentukan UU. 

6. Petugas PPID menyampaikan permohonan informasi kepada PPID.

7. Kelompok PPID menyelenggarakan diskusi untuk menanggapi permohonan 
informasi. Hasilnya, PPID menyepakati mengabulkan informasi tentang 
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“Dokumen kebijakan pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan 
infrastruktur” dan “Program-program pemerintah di sektor pendidikan, 
kesehatan, dan infrastruktur”. Di sisi lain, PPID menolak memberikan informasi 
tentang “Dokumen perencanaan anggaran pemerintah di sektor pendidikan, 
kesehatan, dan infrastruktur (RAPBD)” dengan alasan informasi ini termasuk 
ke dalam informasi yang dikecualikan. 

8. Kelompok PPID melakukan koordinasi internal untuk mendapatkan informasi 
yang harus diberikan kepada pemohon. 

9. Petugas PPID mengirimkan “Dokumen kebijakan pemerintah di sektor 
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur”, “Program-program pemerintah 
di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur” dan menyampaikan 
pemberitahuan tertulis tentang penolakan terhadap permintaan “Dokumen 
perencanaan anggaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan 
infrastruktur (RAPBD)” disertai alasannya. 

SKENARIO UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT

1. Kelompok masyarakat mengusulkan kepada kelompok pemohon untuk 
menyampaikan permohonan informasi tentang “Dokumen kebijakan 
pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur”, “Program-
program pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur”, dan 
“Dokumen perencanaan anggaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, 
dan infrastruktur.”

2. Kelompok masyarakat meminta kepada kelompok pemohon untuk terus 
memantau proses pelayanan yang dilakukan oleh PPID.

 Kelompok masyarakat mengawasi proses pelayanan informasi yang dilakukan 
oleh PPID dengan cara melakukan melihat langsung proses simulasi 
permohonan informasi.
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MEDIA BELAJAR

Formulir Permohonan Informasi 

Sekretariat Badan Publik
Jl. ...............
Tel. .....
Faks. ......

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
Nomor Pendaft aran: ……...……………………….

Nama :  .......………………………………………………………...…

Alamat :  .......………………………………………………………...…

  .......………………………………………………………...…

Telepon/Email :  .......………………………………………………………...…

Rincian Informasi yang Dibutuhkan : .......………………………………………………………...…

Tujuan Penggunaan Informasi : .......………………………………………………………...…

Cara Memperoleh Informasi

   Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat

   Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/soft copy)

Cara Mendapatkan Salinan Informasi

   Mengambil langsung

   Kurir

   Pos

   Faksimili

   Email

..........................., ........................., 20....

Petugas Pelayanan Informasi     Pemohon Informasi

………………………………………   ………………………………………
Nama dan Tanda tangan     Nama dan Tanda Tangan

LOGO 
BADAN 
PUBLIK
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Formulir Pemberitahuan Tertulis

Sekretariat Badan Publik
Jl. ...............
Tel. .....
Faks. ......

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi pada tanggal …. bulan….. tahun … dengan nomor 
pendaft aran ….., kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama :  .......………………………………………………………...…

Alamat :  .......………………………………………………………...…

  .......………………………………………………………...…

Telepon/Email :  .......………………………………………………………...…

Pemberitahuan sebagai berikut:

LOGO 
BADAN 
PUBLIK

............................, ................................, 20

Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi

……………………………….                                                

Nama dan Tanda Tangan

No.

1.

2.

3.

4.

5.

Hal-hal Terkait Informasi Publik

Penguasaan informasi publik yang 
dimohonkan

Bentuk fi sik yang tersedia

Biaya yang dibutuhkan

Waktu penyediaan

Informasi yang dimohonkan ti dak 
dapat diberikan

Keterangan

  Ada pada kami
  Ada pada badan publik lain, yaitu ……

  Soft copy/salinan elektronik
  Hardcopy/salinan tertulis

  Penyalinan, Rp …. X jumlah lembaran
  Faksimili Rp ….  X jumlah lembar
  Pengiriman Rp ….

….. hari

Alasan: ...................................................
................................................................
................................................................
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Formulir Penolakan 

Sekretariat Badan Publik
Jl. ...............
Tel. .....
Faks. ......

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
Nomor Pendaft aran: ……...……………………….

Nama :  .......………………………………………………………...…
Alamat :  .......………………………………………………………...…
  .......………………………………………………………...…
Telepon/Email :  .......………………………………………………………...…
Rincian Informasi yang Dibutuhkan : .......………………………………………………………...…

PPID memutuskan bahwa informasi yang dibutuhkan adalah :

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian informasi didasarkan pada alasan

  Pasal 17 huruf ...... UU KIP

   Pasal .... Undang-Undang ....

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka informasi itu dapat menimbulkan 
konsekuensi sebagai berikut: .......................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini, maka Pemohon Informasi dapat 
mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (ti ga puluh) hari 
kerja sejak menerima SuratKeputusan ini.

LOGO 
BADAN 
PUBLIK

............................, ................................, 20

Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID)

(........……………………………….)

Nama dan Tanda Tangan
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BAHAN BACAAN

Matriks klasifi kasi informasi dan contoh-contohnya. 

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA.

Jenis/Kriteria

Informasi yang 
berkaitan dengan 
Badan Publik

Informasi mengenai 
kegiatan Badan Publik

Informasi mengenai 
kinerja Badan Publik. 

Informasi mengenai 
laporan keuangan 

Contoh

Informasi tentang profi l badan publik yang meliputi :
1.  informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat 

lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan 
fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya

2. struktur organisasi, gambaran umum seti ap satuan kerja, profi l 
singkat pejabat struktural

3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib 
melakukannya yang telah diperiksa, diverifi kasi, dan telah 
dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan 
Publik untuk diumumkan.

Ringkasan Informasi tentang program atau kegiatan yang sedang 
dijalankan dalam lingkup badan publik yang sekurang-kurangnya 
meliputi :
1. nama program dan kegiatan
2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta 

nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
3. target dan/atau capaian program dan kegiatan
4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi  sumber dan jumlah
6. agenda penti ng terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-

hak masyarakat
8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat 

Badan Publik Negara
9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan 

Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;

Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan 
publik yang sekurang-kuranganya berupa narasi tentang 
realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta 
capaiannya.

Ringkasan laporan keuangan yang memuat:
1. rencana dan laporan realisasi anggaran
2. neraca
3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang 

disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
4. daft ar aset dan investasi
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INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA.

Jenis/Kriteria

Informasi yang jika 
ti dak diumumkan 
secara serta merta 
dapat mengganggu 
hajat hidup orang 
banyak. 

Contoh

1. 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.

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

3. bencana sosial seperti  kerusuhan sosial, konfl ik sosial antar 
kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

4. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi 
sumber penyakit yang berpotensi menular.

5. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi 
oleh masyarakat.

6. informasi tentang rencana gangguan terhadap uti litas publik.

Ringkasan laporan 
akses Informasi Publik

Informasi tentang 
peraturan, keputusan, 
dan/atau kebijakan 
yang mengikat dan/
atau berdampak bagi 
publik yang dikeluar-
kan oleh Badan Publik

Jenis informasi 
lainnya

1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi seti ap permohonan 

Informasi Publik
3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik 

sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik 
yang ditolak

4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik

1. daft ar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang 
sedang dalam proses pembuatan

2. daft ar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau 
Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;

1. 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;

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

3. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;

4. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur 
evakuasi keadaan darurat di seti ap kantor Badan Publik.
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INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT.

Jenis/Kriteria Contoh

Daft ar seluruh 
Informasi Publik yang 
berada di bawah 
Penguasaan Badan 
Publik. 

Hasil keputusan 
Badan Publik dan 
perti mbangannya

Seluruh kebijakan yang 
ada berikut dokumen 
pendukungnya.

Rencana kerja 
proyek termasuk di 
dalamnya perkiraan 
pengeluaran tahunan 
Badan Publik. 

Jenis Informasi 
lainnya yang 
berkaitan dengan 
akti vitas badan publik

Daft ar Informasi Publik yang sekurang kurangnya memuat:
1. nomor
2. ringkasan isi informasi
3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
5. waktu dan tempat pembuatan informasi
6. bentuk informasi yang tersedia
7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan 
Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. dokumen pendukung seperti  naskah akademis, kajian atau 

perti mbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan 
atau kebijakan tersebut

2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, 
keputusan atau kebijakan tersebut

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan 
atau kebijakan tersebut

4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan 

tersebut
6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah 

diterbitkan

Kebijakan tentang program Jaminan kesehatan untuk masyarakat 
ti dak mampu dengan dokumen pendukungnya misalnya Surat 
Keputusan Kepala Badan Publik terkait. 

Rencana kerja Dinas Kesehatan dalam pengadaan obat-obatan 
untuk Puskesmas. 

1. surat-surat perjanjian dengan pihak keti ga berikut dokumen 
pendukungnya;

2. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam 
rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

3. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau 
dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan 
penaatan izin yang diberikan
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INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

Jenis/Kriteria Contoh

Informasi Publik yang apabila dibuka 
dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik dapat menghambat 
proses penegakan hukum.

Informasi Publik yang apabila dibuka 
dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik dapat mengganggu 
kepenti ngan perlindungan hak atas 
kekayaan intelektual dan perlindungan 
dari persaingan usaha ti dak sehat

Informasi yang apabila dibuka dan 
diberikan kepada Pemohon Informasi 
Publik dapat membahayakan 
pertahanan dan keamanan negara

Informasi Publik yang apabila dibuka 
dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik dapat mengung-
kapkan kekayaan alam Indonesia

Informasi Publik yang apabila dibuka 
dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik, dapat merugikan 
kepenti ngan hubungan luar negeri

1. Berita Acara Pemeriksaan Polisi
2. Surat Perintah Penyidikan lembaga penegak 

hukum. 
3. Putusan Hakim yang belum dibacakan dalam 

persidangan.

Informasi tentang komposisi bumbu untuk 
makanan yang telah dipatenkan secara hukum.

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, 
takti k dan teknik yang berkaitan dengan penye-
lenggaraan sistem pertahanan dan keamanan 
negara, meliputi  tahap perencanaan, pelaksa-
naan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan 
dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.

2. dokumen yang memuat tentang strategi, 
intelejen, operasi, teknik dan takti k yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan sistem 
pertahanan dan keamanaan negara yang 
meliputi  tahap perencanaan, pelaksanaan dan 
pengakhiran atau evaluasi.

3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislo-kasi 
kekuatan dan kemampuan dalam penyeleng-
garaan sistem pertahanan dan keamanan negara 
serta rencana pengembangannya;

Informasi tentang peta geospasial pertambangan. 

1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan 
telah diambil oleh negara dalam hubungannya 
dengan negosiasi internasional;

2. korespondensi diplomati k antarnegara;
3. sistem komunikasi dan persandian yang diper-

gunakan dalam menjalankan hubungan inter-
nasional;

4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur 
strategis Indonesia di luar negeri. 
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1. rencana awal pembelian dan penjualan mata 
uang nasional atau asing, saham dan aset vital 
milik negara;

2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, 
model operasi insti tusi keuangan;

3. rencana awal perubahan suku bunga bank, 
pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, 
atau pendapatan negara/ daerah lainnya;

4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah 
atau properti ;

5. rencana awal investasi asing;
6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, 

atau lembaga keuangan lainnya; dan/ atau
7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan 

uang.

Wasiat tentang seseorang yang meniti pkan harta 
kekayaannya kepada orang tertentu.

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan 

kesehatan fi sik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset , pendapatan, dan reke-

ning bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapa-

bilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemam-
puan seseorang;

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang 
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan 
formal dan satuan pendidikan nonformal.

Surat-surat komunikasi antar Dinas. 

Informasi pribadi tentang rekam medis pasien 
yang dilarang dibuka berdasarkan UU No. 29/2004 
tentang Prakti k Kedokteran

Informasi Publik yang apabila dibuka 
dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik, dapat merugikan 
ketahanan ekonomi nasional

Informasi yang apabila dibuka dapat 
mengungkapkan isi akta otenti k yang 
bersifat pribadi dan kemauan terakhir 
ataupun wasiat seseorang.

Informasi yang apabila dibuka dan 
diberikan kepada Pemohon Informasi 
Publik dapat mengungkap rahasia 
pribadi

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

Informasi yang ti dak boleh diungkap-
kan berdasarkan Undang-Undang.
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PENGANTAR

Proses permintaan informasi tidak selamanya mendapatkan respons 
yang positif dari Badan Publik. Adakalanya, permintaan informasi 

tidak dikabulkan. Bisa juga Badan Publik tidak memberikan jawaban 
atas permohonan informasi hingga melewati batas waktu yang 
ditetapkan UU. Berbagai kemungkinan perlakuan Badan Publik ini 
dapat menjadi penyebab terjadinya sengketa. 

Sengketa hanya dapat terjadi jika ada pengajuan dari pemohon 
informasi, dengan cara mengajukan surat keberatan terlebih dahulu 
kepada atasan langsung PPID di suatu Badan Publik. Jika atasan PPID 
mendukung pendapat PPID, pemohon dapat melanjutkan pengaduan 
sengketanya kepada Komisi Informasi. Komisi Informasi kemudian akan 
menyelesaikan sengketa ini melalui proses mediasi dan dilanjutkan 
dengan proses ajudikasi jika tidak selesai di tingkat mediasi. 

Pada sesi ini akan dipelajari tentang mekanisme yang harus ditempuh 
oleh pemohon informasi dalam mengajukan sengketa, hal-hal yang 
menjadi penyebab terjadinya sengketa, dan batasan-batasan waktunya 
menurut UU KIP. 

Sesi 7.

Mengajukan Sengketa Informasi 
dan Mekanisme Penyelesaiannya
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TUJUAN

METODE

ALAT BANTU 

BELAJAR

MEDIA BELAJAR

WAKTU

1. Peserta dapat menjelaskan mekanisme pengajuan sengketa 
informasi, mulai dari keberatan sampai penyelesaiannya di 
Komisi Informasi.

2. Peserta dapat merumuskan langkah-langkah pengajuan 
sengketa dan mempraktikkannya serta mengetahui meka-
nisme penyelesaiannya oleh Komisi Informasi. 

1.  Presentasi Fasilitator

2.  Simulasi “Mengajukan dan Menyelesaikan Sengketa 
Informasi”

1. Komputer/Laptop

2. LCD Proyektor

1. Formulir Keberatan

2. Format Buku RegisterKeberatan 

3. Format Tanggapan Keberatan

4. Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi

5. Salinan UU KIP 

6. Alur pengajuan sengketa

7. Contoh kasus penyelesaian sengketa

170 menit

CATATAN UNTUK FASILITATOR

1. Fasilitator harus memahami materi tentang keberatan dan sengketa informasi 
serta mekanisme penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam UU KIP maupun 
Perki No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 
Publik.

2. Fasilitator hendaknya memelihara suasana dinamis pelatihan selama simulasi 
dengan terus mendorong semua peserta aktif terlibat.

3. Fasilitator hendaknya memberikan dan menjelaskan penugasanpermainan 
peran kepada setiapkelompok secara jelas, sehingga mereka paham. 

MODUL PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGAKSES INFORMASI
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PROSES

Pembukaan (10 menit)

1. Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan materi sesi dan tujuannya 
secara singkat.

2. Fasilitator me-review atau meninjau ulang sesi sebelumnya terkait penolakan 
permintaan informasi oleh PPID.

3. Fasilitator menjelaskan bahwa apabila PPID menolak permohonan informasi, 
maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan langsung 
PPID dan hal ini dapat menyebabkan timbulnya sengketa informasi.

4. Fasilitator kemudian melakukan presentasi. 

Presentasi Fasilitator (30 menit)

1. Fasilitator menyampaikan presentasi materi tentang mengajukan sengketa 
dan mekanisme penyelesaiannya dalam bentuk bagan alur sebagai berikut. 

Menanggapi 
(Surat Tertulis)

Tidak 
Menanggapi

Mengajukan keberatan dilakukan paling 
lambat 30 hari kerja sejak munculnya hal 

yang menyebabkan keberatan. 

30 hari kerja

14 hari kerja14 hari kerja

Pemohon Puas

Pemohon Tidak Puas

Pemohon Dapat Mendaft arkan Sengketa  
Informasi  kepada Komisi  Informasi  

Komisi  Informasi Menyelesaikan 
Sengketa  Informasi  

Atasan PPIDPEMOHON 
INFORMASI

SESI 7. MENGAJUKAN SENGKETA INFORMASI DAN MEKANISMEPENYELESAIANNYA
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2. Fasilitator mengingatkan kepada peserta satu hal penting yang harus diperhatikan 
dalam mekanisme mengajukan keberatan dan sengketa informasi, yaitu soal 
waktu permohonan keberatan dan sengketanya agar tidak kadaluarsa.

3. Presentasi selesai, fasilitator memandu peserta melakukan simulasi mengajukan 
sengketa informasi. 

Simulasi (90 menit)

1. Fasilitator menyampaikan bahwa semua peserta akan terlibat dalam simulasi 
mengajukan sengketa informasi. 

2. Fasilitator mempersilakan peserta membaca pasal 35 sampai 39 UU KIP untuk 
lebih memahami tentang mekanisme pengajuan keberatan dan penyelesaian 
sengketa selama 10 menit.

3. Fasilitator melanjutkan dengan menjelaskan aturan main simulasi sebagai 
berikut:

a. Tiga orang peserta berkumpul untuk berperan sebagai pemohon, 
selanjutnya disebut Kelompok Pemohon. Kelompok ini merupakan 
kelompok yang melakukan permohonan informasi pada sesi simulasi 
melakukan permintaan informasi. 

a. Lima orang peserta berkumpul untuk berperan sebagai PPID, selanjutnya 
disebut Kelompok PPID. Kelompok ini juga kelompok yang sama pada sesi 
simulasi melakukan permintaan informasi. 

b. Enam orang peserta berkumpul untuk memerankan diri sebagai Komisi Infor-
masi, selanjutnya disebut Kelompok KI. Ini merupakan kelompok baru. 

c. Peserta lainnya berkumpul membentuk Kelompok Masyarakat. 

d. Setiap kelompok peran akan diberikan skenario yang berbeda di mana 
antarkelompok tidak saling mengetahui. 

 Pemilihan peserta untuk memainkan peran dilakukan secara sukarela, namun 
jika tidak ada peserta yang mau melibatkan diri dalam permainan, fasilitator 
akan melakukan penunjukan. 

Kelompok Masyarakat

Kelompok Pemohon

Kelompok PPID

Kelompok KI
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4. Fasilitator mempersilakan peserta untuk bergabung dengan kelompok 
perannya. 

5. Fasilitator bersama panitia menjelaskan skenario kepada setiap kelompok. 
Fasilitator/panitia akan menjelaskan skenario untuk Kelompok PPID. Berikut 
media belajar yang akan diberikan kepada PPID:

a. Formulir keberatan

b. Format buku register keberatan 

c. Format tanggapan keberatan

 Fasilitator/ panitia akan menjelaskan skenario untuk kelompok KI dan sekaligus 
memberikan media belajar berupa formulir permohonan penyelesaian sengketa 
Komisi Informasi.

6. Fasilitator mengingatkan bahwa setiap kelompok peran dapat mengembangkan 
skenario simulasi seusai dengan pemahaman mereka. 

7. Setiap kelompok memainkan perannya dan fasilitator mendampingi proses 
simulasi.

8. Setelah simulasi selesai, fasilitator melanjutkan ke curah pendapat yang 
bertujuan untuk melakukan refl eksi terhadap proses simulasi. 

Curah Pendapat (30 menit)

1. Fasilitator memandu curah pendapat untuk merefl eksikan pengalaman selama 
melakukan proses simulasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kunci 
sebagai berikut:

a. Bagaimana pendapat Anda tentang proses pengajuan sengketa dan meka-
nisme penyelesaiannya, baik di tingkat atasan PPID maupun di KI? Apakah 
mudah atau membingungkan? Silakan jelaskan! 

b. Pelajaran apa yang Anda bisa ambil dari proses simulasi tadi? 

c. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh semua kelompok tadi agar 
penyelesaian sengketa dapat berjalan baik dan memuaskan?

2. Fasilitator mencatat semua pendapat selama curah pendapat di catatan pribadi. 
Pendapat yang muncul merupakan gambaran tingkat pemahaman peserta 
terhadap materi tentang sengketa informasi dan mekanisme penyelesaianya.

3. Setelah semua peserta merasa cukup dan tidak bertanya lagi, fasilitator 
kemudian bersiap menutup sesi. 

Penutup (10 menit)

1. Fasilitator menyampaikan beberapa tips penting tentang pengajuan sengketa, 
antara lain memperhatikan waktu pengajuan sengketa agar tidak kadaluarsa 
dan menunjuk orang yang memiliki kapasitas memadai untuk mewakili 
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pemohon dalam sengketa. 

2. Fasilitator mengingatkan peserta bahwa mekanisme penyelesaian sengketa 
merupakan hal sangat penting untuk menentukan apakah permintaan 
informasinya ditolak atau dikabulkan.

 Fasilitator membagikan beberapa bahan bacaan kepada peserta. 

3. Fasilitator menegaskan kembali bahwa sengketa yang diajukan bisa diselesaikan 
dengan mediasi tidak selalu berakhir dengan ajudikasi non-litigasi. 

4. Materi sesi ini selesai, fasilitator meminta peserta bertepuk tangan dan 
mempersilakan peserta bersiap mengikuti sesi selanjutnya. 

BAHAN BACAAN

1. Bagan alur mengajukan sengketa informasi.

2. Perki No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 
Publik.

SKENARIO UNTUK KELOMPOK PEMOHON

1. Pemohon yang informasinya ditolak oleh PPID menyusun dan mengajukan 
surat keberatan kepada atasan PPID.

2. Pemohon mendatangi petugas PPID untuk mengajukan surat keberatan.
3. Pemohon hendaknya memastikan bahwa petugas PPID menerima dan 

mencatatkan surat keberatan di Buku Register.
4. Pemohon hendaknya meminta bukti tanda terima surat keberatan kepada 

petugas PPID beserta nomor registrasi permohonan.
5. Pemohon meninggalkan PPID dan menunggu jawaban. 
6. Pemohon segera mendaftarkan sengketa ke Komisi Informasi jika jawaban 

yang diberikan atasan PPID menguatkan pendapat PPID, dengan terlebih dulu 
merumuskan surat pendaftaran sengketa. 

7. Pemohon menyampaikan surat pendaftaran sengketa kepada Komisi 
Informasi.

 Pemohon berdiskusi dengan Kelompok Masyarakat untuk mempersiapkan 
diri sebaik mungkin menghadapi proses sengketa di Komisi Informasi, 
termasuk menunjuk kuasa hukum yang memiliki kapasitas memadai untuk 
bersengketa. 

SKENARIO UNTUK KELOMPOK PPID

1. Petugas PPID mewakili atasan PPID menerima pemohon yang menyampaikan 
surat keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID.

MODUL PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGAKSES INFORMASI
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Strategi 
Keberhasilan Advokasi 
Keterbukaan Informasi
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2. Petugas mempersilakan pemohon untuk mengisi formulir keberatan rangkap 
dua.

 Setelah pemohon informasi mengisi formulir keberatan secara lengkap, 
Petugas PPID akan mencatat data pemohon di Buku Register. Petugas PPID 
menyimpan satu formulir yang sudah diisi pemohon tadi dan memberikan 
yang satunya lagi kepada pemohon. 

3. Petugas PPID selesai melakukan tugasnya dan meminta pemohon menunggu 
jawaban sesuai tenggat waktu yang diatur UU KIP.

 Petugas PPID lalu menyampaikan surat keberatan kepada PPID. 

4. PPID menyampaikan surat keberatan kepada atasan PPID dan mereka harus 
memberikan jawaban paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya surat 
keberatan. 

5. Atasan PPID melakukan konsultasi kepada atasannya, yakni atasan di Badan 
Publik.

6. Atasan PPID memutuskan dengan membuat tanggapan tertulis yang isinya 
menguatkan pendapat PPID, yakni menolak memberikan informasi yang 
diminta pemohon.

7. Atasan PPID mengirimkan surat tanggapannya kepada pemohon melalui 
petugas PPID.

 Kelompok PPID menerima pemberitahuan permohonan sengketa dari 
pemohon informasi yang ditolaknya tadi kepada Komisi Informasi. Kelompok 
PPID selanjutnya mempersiapkan diri menghadapi proses sengketa. 

8. Kelompok PPID mendiskusikan bagaimana menghadapi sengketa, termasuk 
memutuskan mengenai apakah atasan PPID akan langsung menangani 
sengketa atau menunjuk kuasa hukum. Selain itu, mereka akan merumuskan 
argumentasi untuk memperkuat alasan penolakan. 

SKENARIO UNTUK KELOMPOK KI

1. Salah seorang di Kelompok KI berperan menjadi petugas panitera yang 
menerima pendaftaran sengketa informasi. 

2. Petugas panitera Komisi Informasi menerima surat permohonan dan 
mempersilakan pemohon untuk terlebih dahulu mengisi formulir permohonan 
penyelesaian sengketa.

3. Petugas panitera mencatatkan pendaftaran sengketa informasi di Buku 
Register. 

4. Petugas panitera memberikan bukti nomor registrasi kepada pemohon.

5. Petugas panitera menyampaikan surat permohonan kepada komisioner. 
Kelompok KI berdiskusi untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan yang 
bertujuan untuk menentukan apakah:
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a. Permohonan yang diajukan merupakan kewenangan Komisi Informasi.

b. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 
permohonan.

c. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik akan diselesaikan 
melalui mediasi atau ajudikasi.

d. Termohon telah menuliskan alasan pengecualian sesuai dengan apa yang 
dimaksud.

6. Kelompok KI menentukan bahwa jenis permohonan sengketa ini tidak bisa 
ditempuh dengan jalur mediasi karena sengketa timbul berdasarkan alasan 
penolakan dari pasal 17 UU KIP. 

7. Kelompok KI mengirimkan surat panggilan kepada pihak-pihak yang 
bersengketa.

8. Majelis komisi melakukan sidang ajudikasi penyelesaian sengketa. 

SKENARIO UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT

1. Kelompok Masyarakat berdiskusi dengan pemohon untuk merumuskan 
langkah-langkah pengajuan sengketa, dimulai dengan pengajuan keberatan 
kepada atasan PPID.

2. Kelompok Masyarakat berdiskusi dengan pemohon untuk menunjuk kuasa 
hukum yang dinilai memiliki kapasitas untuk mendampingi bersengketa di 
Komisi Informasi.

3. Kelompok Masyarakat akan melakukan observasi terhadap proses simulasi.

MODUL PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGAKSES INFORMASI
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Sekretariat Badan Publik
Jl. ...............
Tel. .....
Faks. ......

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : .............................................................

Nomor Pendaft aran Permohonan Informasi  : .............................................................

Tujuan Penggunaan Informasi  : .............................................................

Identi tas Pemohon

 Nama : .............................................................

 Alamat : .............................................................

 Pekerjaan : .............................................................

 Nomor Telepon : .............................................................

Identi tas Kuasa Pemohon **

 Nama : .............................................................

 Alamat : .............................................................

 Nomor Telepon : .............................................................

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

a. Permohonan informasi ditolak

b. Informasi berkala ti dak disediakan

c. Permintaan informasi ti dak ditanggapi

d. Permintaan informasi ditanggapi ti dak sebagaimana yang diminta

e. Permintaan informasi ti dak dipenuhi

f. Biaya yang dikenakan ti dak wajar

g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

LOGO 
BADAN 
PUBLIK

MEDIA BELAJAR

Formulir Keberatan
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C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: 

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhati an dan tanggapannya, saya ucapkan 
terimakasih.

 .........................., ..........................., 20

Pengaju Keberatan

……………………………….                                                

Nama dan Tanda Tangan

Mengetahui
Petugas Informasi

(Penerima Keberatan)

……………………………….                                                

Nama dan Tanda Tangan

MODUL PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGAKSES INFORMASI
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Formulir Tanggapan keberatan

Sekretariat Badan Publik
Jl. ...............
Tel. .....
Faks. ......

TANGGAPAN ATAS PERNYATAAN KEBERATAN

Berdasarkan permohonan pernyataan keberatan pada tanggal …. bulan….. tahun … 
dengan nomor registrasi pernyataan keberatan …………….….., Kami menyampaikan 
kepada Saudara/i:

Nama :  .......………………………………………………………...…
Alamat :  .......………………………………………………………...…
  .......………………………………………………………...…
Telepon/Email :  .......………………………………………………………...…

Dengan ini Kami menyampaikan tanggapan atas pernyataan keberatan sebagai 
berikut:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

............................, ................................, 20

Atasan PPID

(........……………………………….)

Nama dan Tanda Tangan

LOGO 
BADAN 
PUBLIK
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KOMISI INFORMASI
Jl. ...............(alamat)

Tel. .......................Faks. .......................

Website . ....................E-mail. .............

Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi

Nomor:

FORMULIR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI 
 

A. IDENTITAS PEMOHON

Nama: 
(Lakilaki /Perempuan/Badan Hukum) 
*coret salah satu 
 

Alamat: 
Kecamatan: Kota: 
Provinsi:                                Kode Pos: 
 

Tempat 
/Tanggal 
Lahir: 
 

Pekerjaan: Agama: Kewarganegaraan: 
 

Telepon (lingkari nomor yang paling mudah dihubungi): 
Rumah: Kantor: HP: 
Faksimili: 
 

Email: 
 

Tanda Bukti Identitas (lingkari salah satu): 
KTP/ Paspor /SIM/Akta 
 

No. KTP/SIM/Paspor/Akta: 
 

Diwakili oleh: 
 

 

Nama: 
(Laki laki /Perempuan) 
 

Alamat: 
Kecamatan: Kota: 
Provinsi: Kode Pos: 
 

Tempat 
/Tanggal Lahir: 
 

Pekerjaan : Agama: 

Telepon (lingkari nomor yang paling mudah 
dihubungi) 
Rumah: Kantor: HP: 
Faksimili : 
 

Email : 
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B. MENGENAI PERMOHONAN INFORMASI 
 

 

B.1.  Badan Publik 
 

 

Nama Badan Publik 
 
 

Unit Kerja Alamat 
 

B.2. Kronologis Permohonan Informasi 
 

Tanggal 
Permohonan 
Informasi 
 

Tanggal Jawaban Petugas 
Informasi 
Nama: 
……………………………….. 
Jabatan: 
…………………….…………. 
 

Tanggal 
Keberatan 

Tanggal Jawaban Atasan Petugas 
Informasi 
Nama: ………………………………….. 
Jabatan: ……………………………….. 
 

B.3. Deskripsi Permasalahan (Jelaskan dengan singkat sengketa Anda) 
B.3.1. Informasi yang Diminta 
 
 
 

B.3.2. Masalah yang Anda Hadapi 
 
 
 

B.3.3. Jawaban PPID terhadap Masalah Anda 
 
 
 

B.5. Tuntutan Pemohon 
 

Menyatakan informasi 
yang dimohon adalah 

informasi yang bersifat 
terbuka sehingga wajib 
dibuka dan diberikan kepada 
Pemohon. 
 

Menyatakan 
Termohon telah 

salahkarena tidak 
menyediakan informasi 
tertentu secara berkala, 
sehingga Termohon wajib 
menyediakan dan 
mengumumkan informasi 
yang dimohon secara 
berkala. 
 

Menyatakan Termohon 
telah salah karena 

tidakmenanggapi permohonan 
informasi, sehinggaTermohon 
wajib menanggapi 
permohonan informasi 
oleh Pemohon. 
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Menyatakan Termohon 
telah salahkarena tidak 

menanggapi permohonan 
informasisebagaimana yang 
dimohon,sehingga Termohon 
wajib menanggapi permo-
honan informasi sesuai 
permohonan. 

Menyatakan 
Termohon telah 

salahkarena tidak memenuhi 
permohonan informasi, 
sehingga Termohon wajib 
memenuhipermohonan 
informasi oleh Pemohon 
sebagaimana 
yangdimohonkan. 
 

Menyatakan Termohon 
telah salah karena 

mengenakanbiaya yang tidak 
wajar atas permohonan 
informasi,sehingga Termohon 
wajib mengenakan biaya yang 
wajar. 

Menyatakan Termohon telah salah karena menyampaikan informasi melebihi waktu yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Termohon wajib 

segera menyampaikan informasi kepada Pemohon. 
 

 
B.6. DOKUMENTASI PENDUKUNG 
 

Copy Identitas 
Pemohon/Kuasa 
Pemohon 
 

Tanda Bukti Pengajuan 
Permohonan 
Informasi (pilih salah satu) 
 

Tanda Bukti Pengajuan Keberatan 
 

(KTP, SIM, Paspor, 
atau Kartu Tanda 

Pelajar) 
 
 

Akta Pendirian Badan 
Hukum, Surat 

Keputusan 
Pengangkatan Pengurus, 
atau Akta lain yang 
dianggap sah (Bagi 
Pemohon Badan Hukum) 
 

Surat permohonan 
atau formulir Permo-

honan atau tanda bukti 
permohonan informasi; 

 
Surat pemberitahuan 
tertulis atas 

permohonan informasi. 
 

Surat tanggapan tertulis 
atas keberatan Pemohon 

oleh atasan PPID; 
 
 

Surat pengajuan keberatan, 
dalam hal keberatan tidak 

direspons oleh atasan PPID dalam 
waktu 30 (tigapuluh)hari kerja 
sejak permohonan diajukan. 
 

Jawaban Tertulis dari 
Petugas 

Surat Kuasa Dokumen Pendukung Lain 
 

Copy Jawaban 
Tertulis dari 

Petugas Informasi 
 

Copy Surat Kuasa 1.__________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa permasalahan yang saya ajukan kepada Komisi Informasi 
Pusat Republik Indonesia tidak sedang diproses ataubelum pernah diputus oleh lembaga 
peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya. Saya 
juga bersedia untukmengikuti keseluruhan proses penyelesaian sengketa informasi pada Komisi 
Informasi Pusat Republik Indonesia.Apabila pernyataan yang saya berikan diatas tidak sesuai 
dengan keadaan sesungguhnya, maka Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia berhak 
untukmenolak permohonan pengajuan penyelesaian sengketa yang saya ajukan atau 
menghentikan jalannya proses penyelesaian sengketa informasi. Demikiansurat permohonan ini 
dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. 
 

 
[Tanggal Permohonan],                                                          [Tanggal Terima], 
 
 
 
Pemohon                                                                                  Petugas Kepaniteraan 
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BAHAN BACAAN

Contoh kasus penyelesaian sengketa informasi:

“Pengadilan Agama Sumenep Harus Buka Data Informasi 

Pembangunan Gedung Baru”

Komisi Informasi Pusat memutuskan Pengadilan Agama Sumenep Jawa Timur untuk 
membuka data informasi kekayaan hakim dan informasi pembangunan gedung 
baru. Komisi Informasi Pusat memutuskan sengketa informasi yang diajukan 
oleh Pemohon atas nama Moh. Sidiq. Keputusan itu dihasilkan pada sidang 
Komisi Informasi yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Ramly Amin Simbolon 
didamping anggota Majelis Komisioner Ahmad Alamsyah Saragih dan Amirudin 
Senin (18/02/2013).

Persidangan sengketa informasi ini cukup menyita waktu sejak pertama kali 
didaft arkan ke KI Provinsi Jawa Timur pada awal 2011. Berkasnya kemudian 
dilimpahkan ke Komisi Informasi Pusat (KIP) karena pihak Termohon berada di 
bawah kewenangan badan publik di ti ngkat pusat yakni Kementerian Agama. 
Kondisi ini menyebabkan kendala keti dakhadiran kedua belah pihak baik pemohon 
maupun termohon karena jarak yang sangat jauh. 

Sebagai bentuk tanggungjawab Majelis Komisioner yang menangani kasus sengketa 
informasi ini, maka segala upaya dilakukan agar persidangan tetap dapat terlaksana. 
Bahkan Ketua Majelis Komisioner Ramly Amin Simbolon sempat memperti mbangkan 
untuk mengajukan biaya untuk perjalanan Pemohon ke Jakarta guna menghadiri 
persidangan karena Pemohon sempat menyampaikan keluhan ti dak memiliki biaya 
untuk perjalanan dalam menghadiri sidang di Jakarta.

Meski upaya itu belum terwujud, namun Majelis Komisioner ti dak putus asa dan 
terus berupaya menggelar persidangan ini sebanyak ti ga kali sebelum akhirnya 
melakukan sidang putusan. Salah satu upaya yang dilakukan Majelis Komisioner 
persidangan ini dengan menghadirkan saksi Ardy Aulia sebagai utusan KPK (Komisi 
Pemberantasan Korupsi).

Hal itu ditempuh Majelis Komisioner untuk memasti kan apakah sengketa informasi 
tentang data kekayaan para hakim di Pengadilan Agama Sumenep memang dapat 
diakses Pemohon. Dalam keterangannya, Ardy mengatakan dari enam Hakim 
Pengadilan Agama Sumenep, satu diantaranya sudah ti dak lagi bertugas di PA 
Sumenep namun semua data kekayaan mereka sudah di tangan KPK sehingga data 
informasi kekayaan itu terbuka untuk Pemohon.
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Sementara untuk sengketa informasi tentang pembangunan gedung baru PA 
Sumenep, Majelis Komisioner juga menghadirkan saksi ahli dari LKPP (Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Saksi ahli dari LKPP yang diwakili 
Tjipto Prasetyo Nugraho mengatakan dasar untuk pengadaan barang dan jasa 
pemerintah mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jika pelaksanaan proyek 
dilaksanakan pada tahun 2010 sesuai dengan permintaan informasi Pemohon 
tentang pembangunan kantor baru PA Sumenep dilaksanakan pada tahun 2010.

Sementara itu, dalam putusan Majelis Komisioner meminta kepada Panitera 
Isnaeni Siregar untuk menyampaikan putusan ini kepada Pemohon dan Termohon. 
Termohon diperintahkan untuk menyerahkan data informasi mengenai data 
kekayaan hakim PA Sumenep dan salinan nilai kontrak pembangunan gedung baru 
PA Sumenep termasuk spesifi kasi teknis pemenang lelang dalam waktu 14 hari, dan 
jika ada keberatan maka dapat mengajukan banding ke PTUN.

(Sumber: htt p://www.komisiinformasi.go.id/index.php/subMenu/informasi/info_and_opini 
detailberita/276 dengan penyunti ngan kembali untuk penerbitan modul ini)
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PENGANTAR

Dalam melaksanakan UU KIP sebagai upaya untuk menuntut 
hak atas informasi, diperlukan strategi agar mendapatkan hasil 

yang diharapkan. Sebagaimana yang telah dirasakan bersama pada 
saat melakukan simulasi permintaan informasi pada sesi sebelumnya, 
ada kalanya Badan Publik menolak untuk memberikan informasi 
meskipun alasan yang diungkapkan mereka tidak terlalu kuat. Alasan 
sesungguhnya dari penolakan pemberian informasi bisa jadi karena 
ada kepentingan Badan Publik yang tidak boleh diketahui oleh umum 
secara terbuka. 

Strategi untuk mendorong keberhasilan tuntutan keterbukaan atas 
informasi, antara lain bisa dilakukan dengan membangun jaringan 
dengan kelompok-kelompok strategis seperti paralegal (kelompok 
bantuan hukum), media massa, DPRD, atau kelompok masyarakat 
lainnya. Jaringan strategis ini diharapkan dapat memperkuat tekanan 
kepada Badan Publik untuk lebih menerapkan keterbukaan informasi. 

Pada sesi ini akan dipelajari juga sekilas beberapa potensi risiko yang 
diperkirakan muncul dalam advokasi untuk mendorong keterbukaan 
informasi. 

Sesi 8.

Strategi Keberhasilan
Advokasi Keterbukaan Informasi
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TUJUAN

METODE

ALAT BANTU 

BELAJAR

WAKTU

1. Peserta dapat merumuskan strategi advokasi dalam 
mendorong keterbukaan informasi. 

2. Peserta dapat memahami manfaat dan potensi risiko yang 
mungkin timbul dari praktik-praktik keterbukaan informasi.

Curah Pendapat

1. Laptop/komputer

2.  LCD Proyektor

100 menit

CATATAN UNTUK FASILITATOR

Fasilitator hendaknya menyiapkan bahan bacaan berupa contoh-contoh strategi dalam 
mendorong keterbukaan informasi dan contoh-contoh kasus yang muncul berkaitan 
dengan risiko dalam praktik keterbukaan informasi publik. 

PROSES

Pembukaan (10 menit)

1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan materi sesi ini dan tujuannya.

2. Fasilitator menyampaikan bahwa metode yang akan digunakan pada sesi ini 
adalah curah pendapat, dimana semua peserta akan diberikan kesempatan 
untuk menyampaikan pendapatnya. 

3. Fasilitator kemudian melanjutkan ke acara curah pendapat. 
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Curah Pendapat (60 menit)

1. Fasilitator memandu proses curah pendapat. Fasilitator menyampaikan lima 
pertanyaan kunci untuk memancing peserta untuk aktif berpendapat, sebagai 
berikut:
a. Apakah Anda merasa cukup percaya diri untuk meminta/menuntut 

informasi kepada Badan Publik? Silakan jelaskan!
b. Bagaimana jika permintaan informasi Anda tidak dipenuhi oleh Badan 

Publik? Apakah merasa cukup percaya diri untuk mengajukan keberatan 
kepada atasan PPID dan mengajukan sengketa ke Komisi Informasi? 
Silakan jelaskan! 

c. Tuntutan keterbukaan informasi yang akan Anda lakukan mungkin akan 
menimbulkan risiko, antara lain: menyita tenaga, biaya, dan waktu; intimidasi 
atau ancaman dari Badan Publik; atau difi tnah mencemarkan nama baik 
seseorang? Bagaimana Anda akan menghadapi kemungkinan risiko ini?

d. Siapakah pihak-pihak yang akan Anda ajak untuk membangun sinergi 
mendorong keberhasilan menuntut keterbukaan informasi dan mengatasi 
risiko yang mungkin terjadi? Silakan jelaskan alasannya!

e. Adakah di antara Anda yang pernah melakukan advokasi terutama dalam 
menuntut keterbukaan informasi? Silakan ceritakan! 

2. Fasilitator mempersilakan peserta menyampaikan pendapatnya secara lisan. 
Fasilitator hendaknya mengupayakan agar semua peserta aktif berpendapat.

3. Fasilitator mencatat pendapat peserta di catatan pribadi. 

4. Fasilitator mengakhiri curah pendapat setelah semua peserta menyampaikan 
pendapatnya.

5. Fasilitator menarik benang merah dari proses curah pendapat dengan 
menyampaikan tiga catatan sebagai berikut:
a. Tuntutan keterbukaan informasi bisa saja dilakukan secara perorangan, 

karena pada dasarnya hak atas informasi adalah hak konstitusi warga 
negara secara perorangan. Namun demikian, untuk semakin memperkuat 
dorongan keterbukaan informasi, bekerjasama dengan kelompok-
kelompok strategis sangat penting dilakukan.

b. Membangun jaringan dengan kelompok-kelompok strategis atau 
menggunakan jaringan yg sudah ada di masyarakat juga penting untuk 
mengatasi berbagai risiko yang mungkin timbul.

c. Kelompok-kelompok strategis yang potensial untuk diajak membangun 
sinergi,antara lain wartawan/media massa, paralegal (bantuan hukum), 
DPRD, kelompok agama dan kelompok adat. 

6. Fasilitator membuka kesempatan lagi kepada peserta untuk menanggapi tiga 
catatan benang merah hasil curah pendapat. Setelah semua peserta tidak 
memberikan tanggapan/pertanyaan lagi, fasilitator menutup curah pendapat 
dan bersiap menutup sesi. 
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Penutup (30 menit)

1. Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa sebelum sesi ini diakhiri, 
mereka akan mendapatkan bahan bacaan berupa artikel pengalaman seorang 
warga bernama Imam Sutikno dalam melakukan advokasi keterbukaan 
informasi. Artikel itu berjudul “Dari Konfrontasi ke Kemitraan untuk 
Transparansi: Pengakuan Imam Sutikno”. Fasilitator langsung membagikan 
bahan bacaan.

2. Fasilitator mempersilakan peserta membaca artikel tadi agar menjadi sumber 
inspirasi dan motivasi dalam melakukan strategi advokasi keterbukaan 
informasi, selama 10 menit. 

3. Setelah semua peserta selesai membaca artikel, fasilitator mempersilakan 
kepada satu sampai dua orang maju ke depan kelas untuk menceritakan 
pelajaran penting apa yang dapat diambil. Masing-masing disediakan waktu 
5 menit. Fasilitator tidak menyimpulkan presentasi ini dan menyerahkannya 
kepada masing-masing peserta. 

4. Fasilitator menutup sesi dan meminta semua peserta bertepuk tangan. 
Fasilitator mempersilakan peserta mengikuti sesi berikutnya. 

BAHAN BACAAN

Artikel pengalaman warga dalam melakukan strategi advokasi keterbukaan informasi 
dalam lampiran modul. 

BAHAN BACAAN

Dari Konfrontasi ke Kemitraan untuk Transparansi
Pengakuan Imam Sutikno

Sabtu, 29 Juli 2006 dini hari. Warga desa kami, Desa Campurejo, Kecamatan 
Bojonegoro, sudah terlelap ti dur, mengisti rahatkan diri dari akti vitas padat 
seharian. Tiba-ti ba terdengar ledakan menggelegar; membangunkan ribuan warga 
dan membuat kepanikan massal. Orang-orang menghambur keluar rumah dan 
berkerumun di jalanan lalu bergegas mengambil kendaraan. Sebagian lagi berlari 
menuju lapangan.

Ledakan itu terdengar sangat dahsyat seperti  suara dentuman pesawat yang jatuh 
menghantam bumi. Sesaat kemudian terlihat api menyala dari sumur migas kawasan 
Sukowati  05 yang berada di wilayah desa kami dan dikelola oleh perusahaan 
Petrochina. Seingat saya, saat itu guncangan dan ledakan terasa hingga radius 3 
kilometer. Kaca-kaca rumah bergetar. Lalu, hawa menjadi terasa panas dan tercium 
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bau menyengat.

Akibat kejadian ini sedikitnya 148 orang terpaksa dirawat di RSUD Sosodoro 
Djati koesoemo, Bojonegoro, sedangkan korban-korban lain yang menderita 
luka ringan lebih dari 5.000 orang yang terdiri dari warga Desa Campurejo, Desa 
Sambiroto, dan Desa Ngampel. Desa-desa ini memang paling dekat letaknya dengan 
lokasi ledakan. Meskipun semburan gas dan ledakan di sumur Sukowati  bisa diatasi 
dengan cepat, penanganan korban akibat peristi wa itu sayangnya ti dak tuntas. 
Bahkan, salah satu warga Dusun Plosolanang, Desa Campurejo, yang merupakan 
dusun di ring I dari lokasi sumur Sukowati , meninggal dunia. Diduga kuat, yang 
bersangkutan tewas akibat mengisap gas hidrogen sulfi da (H2S) yang meruap keluar 
saat terjadi ledakan.

Sejak 2005, warga memang sudah melakukan protes terhadap akti vitas pengeboran 
yang ti dak mengindahkan hak-hak warga. Pada 22 September 2007, sekitar 25 warga 
desa kami yang merupakan keluarga korban kebocoran gas beracun Petrochina 
berunjuk rasa bersama warga Sambiroto dan Campurejo—termasuk saya sendiri. 
Kami menduduki Lapangan Sukowati  yang dikelola oleh Joint Operati ng Body (JOB) 
Pertamina Petrochina East Java. 

Kami menuntut pengelolaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di 
kawasan Sukowati  lebih diperhati kan. Sebab, setelah peristi wa 2006, setahun 
kemudian masih juga terjadi kebocoran gas. Ada 10 warga dirawat di rumah 
sakit. Sungguh parah. Kebetulan saat itu saya menjadi koordinator aksi. Pada 
inti nya warga ti dak puas dengan sikap Petrochina yang kurang kooperati f dengan 
warga. Sebenarnya, perusahaan migas tersebut telah mengantongi UU Amdal 
dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tetapi kenyataannya, selama ini perusahaan 
itu ti dak pernah melibatkan masyarakat dalam Penanganan Kondisi Darurat dan 
Berbahaya (PKDB) yang dibentuk pada 2006.

Tiga hari sebelum ledakan, warga yang mengkhawati rkan dampak pengeboran 
sebenarnya sudah melakukan unjuk rasa di sekitar lokasi pengeboran. Dan benar 
saja, akibat ledakan dan kebocoran gas beracun itu sekarang sawah kami sudah 
ti dak lagi produkti f. Bahkan jalanan juga tetap dibiarkan rusak. 

Dalam aksi unjuk rasa itu, kami menggunakan media spanduk untuk menyuarakan 
berbagai tuntutan, misalnya “Sawah Kami Gagal Panen Gara-gara Petrochina”, 
“Jalanan Rusak Berat Gara-gara Kebijakan BP Migas dan Petrochina Merugikan 
Warga. Daerah Kaya Minyak tapi Sia-sia!”. Terdorong oleh rasa tanggung jawab, saya 
memelopori warga untuk terus melakukan aksi protes.

Saya dilahirkan di Campurejo pada 11 Desember 1961 dan hingga kini pun menetap 
di desa kelahiran saya. Sehari-hari saya berprofesi sebagai guru sekolah dasar. 
Nah, gara-gara saya amat kriti s dalam menyikapi ulah Petrochina, saya dimutasi ke 
Kecamatan Margomulyo, daerah yang sangat jauh dari tempat ti nggal saya—kurang 
lebih berjarak 50 kilometer. 
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Namun, saya ti dak patah semangat dalam mengawasi kebijakan migas. Melalui 
berbagai media massa, saya terus melakukan aksi protes. Memang saya sempat 
agak down karena usaha bertahun-tahun belum ada hasil maksimal. Tapi, rasa 
kecewa itu hanya berlangsung singkat saja.

Berkat kegigihan dan konsistensi saya dalam memperjuangkan kepenti ngan warga, 
akhirnya saya didapuk menjadi anggota Tim Transparansi yang menghimpun 
perwakilan perusahaan, pemerintah, dan warga. Tiap-ti ap anggota Tim Transparansi 
memiliki satu fokus kerja, yakni bekerja sama mendorong terwujudnya transparansi 
kebijakan migas di Bojonegoro. Alhamdulillah, setelah bergabung dengan ti m ini, 
semangat juang sayasemakin menyala. 

Tim ini dibentuk pada Juli 2010 atas inisiati f Bojonegoro Insti tute dan PATTIRO. 
Sejak itu, akti vitas koordinasi ruti n berjalan. Saya sendiri lebih berkonsentrasi 
pada persoalan lingkungan di blok Sukowati . Kawan saya, Supolo—anggota lain 
ti m ini—bertugas di lokasi blok Cepu. Jatmiko, wartawan Tempo, berkonsentrasi di 
pengawalan media jurnalisti k untuk isu migas. Perwakilan pemerintah kabupaten 
bertugas mengawal sisi komunikasi dengan pemerintahan pusat. Sementara itu, 
Yuris Krisnanto, koordinator Tim Transparansi, perwakilan PT Bangun Bangkit 
Sarana—Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro, mengawal peran BUMD 
untuk bisa mendapat akses dan berkompeti si dengan perusahaan-perusahaan 
migas besar yang masuk ke Bojonegoro. Bojonegoro Insti tute selain sebagai 
inisiator awal dan koordinator ti m, secara khusus mengawal peraturan daerah 
(perda) tentang Tata Kelola Industri Ekstrakti f Migas. perwakilan dari perusahaan, 
baik Petrochina maupun MCL juga terlibat di ti m ini. Namun, mereka belum bisa 
menjadi representasi dari perusahan untuk bergabung di ti m karena mereka 
berpendapat bahwa kebijakan migas itu ada di pusat. Mereka berlindung di balik 
BP Migas dan Kementerian ESDM. Padahal, menurut Mustofi rin, pegiat Bojonegoro 
Insti tute, sebenarnya peran perwakilan perusahaan di Tim Transparansi ini sangat 
diharapkan sebab dokumen-dokumen pokok ada di tangan mereka.

Menurut saya, hasil yang didapat Tim Transparansi ini juga belum maksimal. Salah satu 
sebab, masyarakat ti dak bisa mengakses dokumen karena kebijakan migas ditangani 
pemerintah pusat. Jangankan masyarakat, pemerintah daerah saja ti dak memiliki 
dokumen migas, misalnya data tentang penerimaan dana bagi hasil (DBH) migas. 
Padahal, seharusnya semua dokumen yang terkait DBH harus dibuka ke publik. 

Melalui Tim Transparansi ini, keti ga belah pihak—warga, pemerintah, dan 
perusahaan—memiliki satu ruang komunikasi untuk menyelesaikan segala sesuatu 
yang terkait dengan investasi di daerah. Prinsipnya, perusahaan migas di daerah 
adalah milik warga. Semuanya harus menjaga prinsip dasar itu. Jika keti ga pihak 
ti dak bersatu, potensi konfl ik akan muncul sehingga ruang investasi di daerah ti dak 
dapat berjalan secara maksimal.

(Sumber: Brosur terbitan PATTIRO dan CLD, 

dengan penyunti ngan kembali untuk kepenti ngan penerbitan modul ini)
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Sesi 9.

Pengorganisasian 
Warga Masyarakat
untuk 
Akses Informasi
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PENGANTAR

Salah satu hal penting yang harus dilakukan warga masyarakat untuk 
mendorong keberhasilan advokasi keterbukaan informasi adalah 

pengorganisasian diri. Jika warga masyarakat mengorganisir diri, 
maka ‘posisi tawar’ mereka akan relatif kuat. Termasuk ketika mereka 
membangun jaringan dan berhadapan dengan kelompok strategis lain. 
Aliansi strategis organisasi warga dengan kelompok strategis lainnya 
diharapkan akan menjadi kekuatan besar mengadvokasi keterbukaan 
informasi. Di sesi sebelumnya, sudah disampaikan bahwa membangun 
kerja sama dengan kelompok strategis lain sangat diperlukan. 

Melalui pengorganisasian, tuntutan keterbukaan informasi diharapkan 
juga akan berlangsung secara serempak (massif). Tuntutan secara 
massif ini secara langsung akan semakin mendorong Badan Publik 
menjadi lebih responsif dan terbuka. Sesi ini akan menyajikan contoh-
contoh pengalaman ‘keberhasilan’ pengorganisasian yang pernah 
dilakukan, agar peserta dapat terinsipirasi melakukan hal serupa atau 
bahkan lebih baik. 

Sesi 9.

Pengorganisasian Warga Masyarakat 
untuk Akses Informasi
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TUJUAN

METODE

ALAT BANTU 

BELAJAR

MEDIA BELAJAR

WAKTU

1. Peserta dapat merumuskan strategi pengorganisasian diri 
dalam mendorong keterbukaan informasi publik maupun 
advokasi dalam konteks yang lebih luas. 

2. Peserta mendapatkan contoh-contoh baik berupa 
keberhasilan advokasi organisasi warga masyarakat. 

1. Curah Pendapat

2. Diskusi Kelompok

3. Permainan“Lipat Koran”

1. Spidol

2. Kertas Plano dan Papan Flip Chart

3. Kertas Koran

Artikel tentang pengalaman pengorganisasian 

yang dilakukan oleh warga

180 menit

CATATAN UNTUK FASILITATOR

1. Fasilitator hendaknya mendorong semua peserta aktif menyampaikan 
pendapatnya ketika curah pendapat.

2. Fasilitator hendaknya menghindari memberikan banyak saran mengenai upaya 
pengorganisasian masyarakat, agar peserta memunculkan banyak inisiatifnya 
sendiri.
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PROSES

Pembukaan (10 menit)

1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan materi sesi ini dan 
tujuannya. 

2. Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa metode yang akan digunakan di 
sesi ini, yakni curah pendapat, diskusi kelompok, dan permainan.

3. Fasilitator bersiap memandu peserta ke proses curah pendapat. 

Curah Pendapat (60 menit)

1. Fasilitator menyampaikan bahwa materi yang akan dibahas dalam curah 
pendapat ini adalah mengenai pengorganisasian masyarakat berjudul 
“Keterbukaan Informasi Berbuah “Reklaiming” untuk Petani Singorojo”. 
Artikel ini dimuat di brosur yang diterbitkan PATTIRO dan Center for Law and 
Democracy (CLD). 

 Fasilitator pendamping membagikan media belajar berupa artikel tadi kepada 
semua peserta. 

2. Fasilitator memastikan semua peserta telah memperoleh media belajar berupa 
artikel tadi dan mempersilakan mereka membaca selama 10 menit. 

3. Fasilitator memandu proses curah pendapat dan mempersilakan peserta 
menyampaikan tanggapannya atas artikel tadi. Fasilitator melontarkan tiga 
pertanyaan kunci untuk memancing semua peserta agar aktif terlibat dalam 
curah pendapat ini, sebagai berikut:
a. Hal apa saja yang membuat komunitas sebagaimana disebutkan dalam 

artikel terdorong untuk mengorganisasikan diri? 
b. Langkah-langkah apa saja yang mereka lakukan dan tujuan besar apa yang 

hendak mereka capai? 
c. Adakah hal lainnya yang ingin Anda ungkapkan berkaitan dengan artikel 

tadi?
4. Fasilitator mencatat setiap gagasan yang terlontar selama curah pendapat 

membahas artikel tadi di catatan pribadi. Fasilitator memastikan semua peserta 
sudah merasa cukup menyampaikan pendapatnya.

5. Selanjutnya fasilitator menyampaikan rangkuman atas isi curah pendapat 
tadi dan mempersilakan peserta merespons. Fasilitator mengajukan beberapa 
pertanyaan yang relevan dengan isu strategi advokasi dan pengorganisasian 
komunitas dalam menuntut keterbukaan informasi. Fasilitator memelihara 
proses ini secara dinamis dan semua peserta dapat menyampaikan 
pendapatnya. 

6. Fasilitator mengakhiri curah pendapat. Fasilitator menyampaikan kepada 
peserta bahwa mereka selanjutnya akan melakukan diskusi kelompok. 
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Berikut pernyataan yang disampaikan fasilitator untuk mengantarkan peserta 
melakukan diskusi kelompok: “Kita telah sama-sama mempelajari pengalaman 
warga masyarakat/komunitas lain melakukan pengorganisasian dalam rangka 
advokasi keterbukaan informasi. Dari situ, marilah kita mencoba melihat diri 
kita masing-masing: apakah pengalaman itu dapat diterapkan dan langkah-
langkah apa yang dapat dilakukan. Kita akan merumuskan semua hal itu dalam 
diskusi kelompok.”

Diskusi Kelompok (30 menit)

1. Fasilitator mempersilakan peserta berkumpul dengan kelompoknya masing-
masing.

2. Fasilitator mempersilakan setiap kelompok mendiskusikan hal-hal sebagai 
berikut: “Berdasarkan artikel yang telah kita baca dan diskusikan melalui 
curah pendapat tadi, bagaimana kelompok Anda dapat menerapkan contoh 
pengalaman itu dalam kehidupan sehari-hari? Hal-hal apa saja yang secara 
nyata dapat mendorong terbentuknya organisasi? Bagaimana langkah-langkah 
pembentukannya? Apa tujuan besar yang ingin dicapai dan bagaimana cara 
mencapainya?”

3. Fasilitator mempersilakan setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya 
berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi di kertas plano.

 Fasilitator pendamping membagikan alat bantu belajar berupa kertas plano 
dan papan fl ip chart, dan spidol kepada semua kelompok.

4. Fasilitator mempersilakan setiap kelompok berdiskusi selama 20 menit. 

5. Fasilitator dan fasilitator pendamping secara bergiliran mendampingi setiap 
kelompok dan siap memberikan penjelasan jika ada pertanyaan dari peserta. 

6. Sebelum waktu habis, fasilitator mengingatkan setiap kelompok mempercepat 
proses diskusi. Ketika waktu habis, fasilitator mempersilakan setiap kelompok 
mempersiapkan presentasi. Setiap kelompok membawa papan fl ip chart yang 
telah dipasang kertas plano berisi hasil diskusi ke depan kelas. 

7. Fasilitator melanjutkan ke presentasi hasil diskusi.

Presentasi Hasil Diskusi Kelompok (60 menit)

1. Fasilitator mempersilakan setiap wakil kelompok mempresentasikan hasil 
diskusi secara bergiliran selama10 menit yang mempresentasikan bentuk 
konkrit pengorganisasian saat melakukan advokasi

2. Fasilitator mencatat gagasan-gagasan yang terungkap selama presentasi dari 
setiap kelompok di catatan pribadi.
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3. Fasilitator mempersilakan peserta menyampaikan klarifi kasi, pertanyaan 
maupun pendapat terhadap presentasi yang telah dilakukan semua kelompok. 
Fasilitator mempersilakan penyaji atau anggota kelompoknya yang lain 
merespons terhadap klarifi kasi, pertanyaan maupun pendapat yang ditujukan 
kepada kelompoknya. Jika ada gagasan baru yang muncul, fasilitator 
mencatatkan di catatan pribadi. 

4. Fasilitator menarik benang merah antara hasil diskusi dengan presentasi. 
Fasilitator menyampaikan benang merah berupa pernyataan: “Anda semua 
telah merumuskan strategi dan langkah pengorganisasian berdasarkan 
kebutuhan nyata yang dihadapi. Perlu ditekankan sekali lagi, bahwa itu adalah 
rumusan yang Anda semuatentukan sendiri, sehingga hidupmatinyadan 
majumundurnya organisasi yang terbentuk kelak tergantung pada kemauan 
Anda semua. Tentu saja hal ini akan sangat berpengaruh pada keberhasilan 
tujuan yang Anda semua ingin capai.”

5. Presentasi hasil diskusi kelompok selesai, fasilitator bersiap menutup sesi. 

Penutup (20 menit)

1. Sebelum sesi ini ditutup, fasilitator mengajak peserta melakukan permainan 
“Lipat Koran” yang siap menguji kekompakan kelompok yang notabene 
merupakan wujud kekompakan berorganisasi. 

2. Fasilitator menjelaskanaturan main dari permainan “Lipat Koran”sebagai 
berikut:
a. Setiap kelompok akan mendapatkan selembar kertas koran. 
b. Setiap kelompok meletakkan kertas koran di lantai dan mengajak semua 

anggota kelompok menginjak koran itu. Tentu saja, alas kaki harus 
dilepas. 

c. Permainan terus berlanjut dengan pola yang sama, namun posisi kertas 
koran dilipat menjadi dua dan semua anggota kelompok kembali 
menginjaknya. Berikutnya, kertas koran dilipat menjadi empat dan semua 
anggota kelompok kembali menginjaknya. Permainan terus berlanjut 
hingga lipatan kertas koran paling kecil dan semua anggota kelompok 
kembali menginjaknya.

d. Anggota keempat kelompok akan terus berusaha menginjak kertas koran 
yang telah dilipat-lipat sampai lipatan yang terkecil. 

e. Kelompok yang paling kompak adalah kelompok yang seluruh anggotanya 
dapat menginjakkan kakinya di atas lipatan koran yang paling kecil. 

3. Fasilitator dan fasilitator pendamping memandu permainan ini dan bertindak 
sebagai juri yang akan menentukan kelompok mana yang paling kompak. 

4. Permainan “Lipat Koran” selesai dan fasilitator mengumumkan peme-
nangnya.
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5. Fasilitator menyampaikan refl eksi dari permainan ini dengan menerangkan 
tujuan dan pesan moral yang terkandung dalam permainan tersebut. 

6. Fasilitator menutup sesi ini dan meminta semua peserta bertepuk tangan. 
Fasilitator mempersilakan peserta mengikuti sesi berikutnya. 

MEDIA BELAJAR

Keterbukaan Informasi Berbuah “Reklaiming” 
untuk Petani Singorojo 

Dusun Singorojo ditempuh kurang lebih ti ga jam perjalanan dengan kendaraan 
bermotor dari pusat Kota Kendal, Jawa Tengah. Secara administrati f, Dusun 
Singorojo berada di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Dusun ini sangat 
terpencil dan terisolasi karena dikelilingi ribuan hektare tanah yang menjadi hak 
perusahaan swasta dan perusahaan negara berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) 
yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Penghuninya kurang lebih 140 
kepala keluarga yang hampir semuanya berprofesi sebagai petani. Sebagai petani 
penggarap, kehidupan masyarakat di sini secara ekonomi dapat dikatakan susah. Ini 
ironi karena sebenarnya mereka hidup dikelilingi oleh tanah subur yang sayangnya 
HGU-nya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Lebih menyesakkan lagi karena 
ribuan hektare lahan subur yang saat ini ditanami cokelat, karet, pisang, dan lain-
lain oleh perusahaan-perusahaan itu diyakini masih milik mereka. Benar-benar 
seperti  ti kus mati  di lumbung padi. Masyarakat menjadi penggarap di lahan yang 
sebenarnya menjadi hak milik mereka.

Konon untuk keperluan memperluas lahan tanam guna memenuhi permintaan 
yang ti nggi terhadap hasil pertanian di Eropa, pemerintah kolonial Hindia Belanda 
secara membabi buta merampas tanah itu. Mengusir masyarakat dengan semena-
mena adalah modus yang sering terjadi. Masyarakat Dusun Singorojo termasuk 
yang menerima perlakuan tak adil kaum penjajah ini. Mereka terusir dari tanah 
yang secara turun-temurun telah mereka diami. Asa mereka untuk menuntut hak 
sebenarnya muncul saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan 
kaum penjajah terusir. Hanya saja, itu lalu menjadi sekadar harapan kosong karena 
sepeninggal kaum penjajah, tanah garapan yang semula diduduki penguasa kolonial 
malah beralih menjadi diduduki perusahaan-perusahaan dengan HGU. 

Reformasi 1998 adalah momentum bagi rakyat banyak untuk berani menyatakan 
pendapat dan menuntut hak, tak terkecuali masyarakat di Singorojo dan banyak 
tempat lain di wilayah Indonesia yang mengalami peristi wa sejenis. Di Jomblang 
Singorojo sendiri mulai terbentuk kelompok masyarakat yang mengorganisasi 
diri untuk menuntut hak atas lahan mereka. Mereka mulai secara bisik-bisik dan 
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terbatas mencari tahu dan mengurus hak ini. Sebagai masyarakat yang telah sekian 
lama hidup terisolasi, mereka menyadari bahwa ti dak mudah untuk mewujudkan 
harapan mereka. Ada banyak hambatan. Mulai dari bagaimana sulitnya meyakinkan 
seluruh warga Dusun Jomblang untuk bersatu dan berani menuntut hak hingga 
inti midasi gerombolan preman dan aparat sewaan perusahaan. 

Titi k balik usaha warga Dusun Jomblang adalah saat mulai diinisiasi dan terbitnya 
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 
Undang-undang ini menjamin masyarakat untuk mendapat akses terhadap 
informasi. Di samping itu, undang-undang ini mewajibkan pemerintah daerah 
termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberi dan membuka 
informasi yang berhubungan dengan kepenti ngan masyarakat. Ketertutupan dan 
ti dak transparannya informasi kepemilikan tanah ini menjadi sumber masalah saat 
masyarakat Dusun Jomblang akan menuntut hak mereka. PATTIRO Sekolah Rakyat, 
Kendal mendampingi usaha masyarakat Dusun Jomblang menuntut hak atas tanah 
mereka, secara terti b dan sistemati s. 

Dari serangkaian focus group discussion (FGD) yang dilakukan, akhirnya disepakati  
untuk membentuk sebuah paguyuban—community center (CC)—sebagai wadah 
bagi masyarakat Dusun Jomblang, Desa Singorojo, Kecamatan Singorojo, Kabupaten 
Kendal dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka. Paguyuban yang diberi 
nama Paguyuban Masyarakat Petani Singorojo (PMPS) itu selain sebagai tempat 
bertukar informasi dan diskusi, juga sebagai alat perjuangan bagi masyarakat 
Dusun Jomblang. Tujuan PMPS adalah memperjuangkan kepemilikan atas tanah 
mereka yang saat itu dikuasai sejumlah perusahaan dalam bentuk HGU. Paguyuban 
Masyarakat Petani Singorojo dilengkapi struktur organisasi sebagai perangkat untuk 
bekerja. Dalam PMPS duduk seluruh komponen masyarakat yang ada di Dusun 
Jomblang. Ini penti ng untuk menjadikan PMPS sebagai satu-satunya organisasi 
masyarakat Dusun Jomblang dan diterima oleh semua pihak. Pada akhirnya 
keterlibatan seluruh komponen di Dusun Jomblang ini menjadi kunci keberhasilan 
PMPS dalam menuntut hak atas tanah mereka di kemudian hari. Pengurus dan 
anggota CC PMPS Paguyuban Masyarakat Petani Singorojo melakukan pertemuan 
ruti n seminggu sekali. Umumnya pertemuan itu dikemas dengan doa bersama 
(mujahadah). Doa bersama selain untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang 
Maha Kuasa, juga menjadi strategi untuk menghindari gesekan antaranggota serta 
gesekan sesama pengurus dan anggota masyarakat. Dalam pengajian itu, berbagai 
informasi didiskusikan, baik informasi yang datang dari luar maupun dari dalam 
organisasi. Diskusi dilakukan untuk menentukan arah strategi perjuangan dan agar 
organisasi ti dak mudah terombang-ambing oleh rumor.

Sebelum membuat laporan ke Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, 
PMPS terlebih dahulu melengkapi informasi untuk kepenti ngan advokasi sengketa 
tanah, seperti  sejarah tanah (historis), bukti -bukti  peninggalan (prasasti ), 
dokumentasi (serti fi kat, lett er D/C, Peta Desa), dan hukum. Secara hukum 
dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pasal 27, 
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bahwa: “Hak milik bisa hapus bila: tanah jatuh kepada negara; karena pencabutan 
hak berdasarkan pasal 18; karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 
karena diterlantarkan; karena ketentuan—pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2); 
atau tanahnya musnah. 

Informasi-informasi ini digunakan sebagai dasar bagi PMPS dalam membuat 
laporan dan meminta informasi kepada Badan Pertanahan Nasional. Dari informasi 
ini kemudian dibuat sebuah strategi advokasi. Langkah pertama adalah membuat 
risalah kondisi tanah yang akan disengketakan. Di sini dinyatakan bahwa perusahaan 
melakukan penanaman cokelat, pisang, cengkeh, dan lain-lain setelah mengganti  
padi, jagung, dan tanaman lain yang ditanam masyarakat. Faktanya, dari 250 hektare 
tanah yang dikuasai perusahaan, hanya 10 persen saja yang digarap secara produkti f 
oleh perusahaan. Pada 2008, diam-diam warga mengajukan Surat Pembayaran Pajak 
Terhutang/SPPT melalui kepala Desa Singorojo seluas kurang lebih 20 hektare. Pada 
saat itu tengah ada program dari pemerintah tentang pembagian tanah. Strategi 
selanjutnya, pengurus PMPS melaporkan secara tertulis tentang kondisi HGU tanah 
PT Jomblang yang diterlantarkan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Provinsi 
Jawa Tengah. 

Setelah dilakukan investi gasi lapangan, akhirnya BPN merekomendasikan agar 
tanah seluas 40 hektare didistribusikan kepada masyarakat/objek reformasi agraria 
(landreform Dusun Jomblang, Desa Singorojo Kecamatan Singorojo, Kabupaten 
Kendal Jawa Tengah.

(Sumber: Brosur terbitan PATTIRO dan CLD, dengan penyunti ngan kembali

untuk kepenti ngan penerbitan modul ini).
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Sesi 10.

Pemanfaatan 
Informasi
dan 
Rencana Advokasi
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PENGANTAR

Sejatinya, nilai penting keterbukaan informasi dalam proses 
penyelenggaraan negara tidak sebatas hanya terpenuhinya 

kebutuhan publik atas informasi. Lebih dari itu adalah sejauh mana 
publik/warga masyarakat dapat memanfaatkan informasi publik yang 
dimilikinya untuk pengembangan diri, keluarga maupun komunitasnya. 
Oleh karena itu, dalam upaya untuk mendapatkan informasi, penting 
juga bagi publik untuk mengidentifi kasi keterkaitan antara informasi 
publik dengan manfaatnya bagi kehidupan mereka. 

Di sesi ini akan disusun rencana tindak lanjut (RTL) oleh peserta. Tujuan 
penyusunan RTL adalah untuk mengerucutkan informasi yang telah 
diidentifi kasi, mengaitkannya dengan manfaat yang dapat dinikmati/
diakses, dan merumuskan langkah atau mekanisme permintaan 
informasi sesuai dengan UU KIP.

Sesi 10.

Pemanfaatan Informasi 
dan Rencana Advokasi
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TUJUAN

METODE

ALAT BANTU 

BELAJAR

WAKTU

1. Peserta dapat mengidentifi kasi informasi publik yang 
dapat dimanfaatkan langsung untuk mendukung perbaikan 
pelayanan publik. 

2. Peserta dapat merumuskan rencana tindak lanjut untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Diskusi Kelompok

1. Proyektor LCD

2. Komputer

3. Metaplan

4. Spidol

5. Kertas plano 

120 menit

CATATAN UNTUK FASILITATOR

1. Sesi ini akan menyusun rencana tindak lanjut oleh peserta, setelah mereka 
mengikuti serangkaian proses pelatihan. Oleh karena itu, hendaknya fasilitator 
dapat memastikan bahwa RTL yang disusun oleh peserta/kelompok harus 
benar-benar dapat ditindaklanjuti.

2. Fasilitator hendaknya menahan diri untuk memberikan banyak usulan, 
mengingat rencana ini merupakan rencana yang diambil berdasarkan 
kebutuhan riil peserta. 

3. Fasilitator hendaknya memotivasi peserta dengan meyakinkan mereka, bahwa 
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan RTL yang mereka susun di 
sesi ini, dapat berjalan baik dan mencapai tujuan yang dikehendaki. 
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PROSES

Pembukaan (10 menit)

1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan materi sesi ini dan tujuannya.

2. Fasilitator menyampaikan metode yang akan digunakan di sesi ini adalah 
diskusi kelompok beserta presentasi hasilnya.

3. Fasilitator membuka kembali lembar kerja hasil diskusi kelompok dari sesi 
sebelumnya, yang membahas “identifi kasi kebutuhan informasi”. Fasilitator 
meminta peserta untuk mengingat kembali hasil kerja itu. 

4. Fasilitator meminta peserta membentuk kelompok sesuai dengan kelompok 
ketika mendiskusikan tentang “identifi kasi kebutuhan informasi”. 

5. Berdasarkan “identifi kasi kebutuhan informasi”, fasilitator mempersilakan 
setiap kelompok mendiskusikan lebih lanjut tiga hal sebagai berikut:

a. Dari informasi yang telah diidentifi kasi, silakan kelompok Anda memilih 
informasi yang paling relevan sesuai kebutuhan riil yang dihadapi! Mohon 
jelaskan alasan mengapa memilih itu! 

b. Silakan rumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk 
mendapatkan informasi Itu!

c. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan kelompok Anda untuk 
memanfaatkan informasi itu agar dapat menjawab kebutuhan rill 
sebagaimana dimaksud pada poin pertama? 

6.  Hasil diskusi setiap kelompok dituliskan di kelas plano dengan format formulir 
sebagai berikut:

Jenis 
Informasi 
yang 
diminta

1.

2.

3.

4.

5.

Alasan 
Memilih 
Informasi

Badan 
Publik yang 
dituju

Hambatan 
atau risiko 
yang 
dihadapi 
keti ka 
meminta 
informasi

Cara 
mengatasi 
hambatan 
atau risiko

Manfaat 
yang akan 
didapat dari 
informasi 
tersebut

Pihak-pihak 
yang akan 
diajak 
bekerja-
sama
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Diskusi Kelompok (60 menit)

1. Ketua kelompok memandu proses diskusi kelompoknya masing-masing.

2. Fasilitator mendampingi setiap kelompok secara bergiliran, untuk memantau 
proses diskusi dan memberikan penjelasan jika diperlukan. 

3. Fasilitator hendaknya memotivasi setiap peserta agar terlibat aktif dalam 
diskusi kelompok. 

Presentasi Kelompok (40 menit)

1. Fasilitator mempersilakan setiap perwakilan kelompok mempresentasikan 
hasil diskusi secara bergiliran selama 10 menit. 

2. Fasilitator mencatat poin-poin penting dari presentasi setiap kelompok di 
catatan pribadi. 

3. Setelah semua kelompok menyelesaikan presentasi, fasilitator mempersilakan 
peserta melakukan klarifi kasi, tanggapan atau pertanyaan. 

4. Fasilitator menyampaikan kembali poin-poin penting hasil diskusi kelompok.

Penutup (10 menit)

1. Fasilitator mengingatkan peserta, bahwa hasil diskusi tadi merupakan rencana 
tindak lanjut yang harus dilaksanakan dengan batasan waktu yang harus 
ditentukan juga. 

2. Fasilitator mempersilakan peserta mengajukan pertanyaan jika masih ada yang 
masih kurang jelas. 

3. Materi sesi ini SELESAI, silakan bertepuk tangan. Fasilitator menutup 
keseluruhan acara pelatihan. 

MODUL PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGAKSES INFORMASI


	sampul MODUL PENGUATAN MASYARAKAT BUDI.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3




