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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah digagas 

oleh founding fathers
1
yang dirumuskan dalam penjelasan Undang–Undang 

Dasar (UUD) 1945 (yang untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) 

bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum 

(rechtstaat)
2
, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (matchstaat) 

semata
3
. 

Seiring berjalannya waktu dan dinamika perkembangan ketatanegaraan 

di Indonesia, rumusan negara hukum tersebut kemudian dipertegas dan 

diperjelas ketika UUD 1945 diamandemen sebanyak 4 (empat) kali dalam 

kurun waktu tahun 1999–2002 sebagai salah satu tuntutan dari gerakan 

                                                 
1  Istilah founding people digunakan oleh Moh mahfud MD yang mengikuti Satjipto Rahardjo 

dengan argumen bahwa istilah founding people berarti para pendiri, sedangkan istilah founding 

fathers berarti bapak–bapak pendiri, sehingga terkesan mengenyampingkan perempuan dalam 

memperjuangkan Indonesia. Karena proses penyusunan Pembukaan dan Batang Tubuh 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dulu bukan hanya dilakukan oleh kaum laki–laki saja, 

tetapi juga oleh kaum perempuan. Lihat tulisan Mahfud MD dalam Perdebatan Hukum Tata 

Negara Indonesia Pasca Amandemen Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, 2008.hal.4. namun 

demikian, dalam kajian ini penulis akan menggunakan istilah founding fathers untuk 

menyesuaikan dengan literatur yang dipilih. 

2  Istilah rechtstaat ini pertama kali digunakan oleh Rudolf van Gneis (1816–1895), seorang  

guru besar di Berlin–Jerman pada awal abad ke–19 sebagai konsepsi baru dari ide rule of law. 

Istilah ini terdapat dalam bukunya yang berjudul “das Englische Verwaltunngerechte” pada 

tahun 1857 dimana ia mempergunakan istilah rechstaat untuk pemerintahan negara Inggris. 

3  Penulis dalam konsepsi negara hukum (rechtstaat) lebih memilih sepakat dengan pernyataan 

A. Mukhtie fadjar  (Mantan Hakim konstitusi) yang mengutip pendapat dari Satjipto Rahardjo 

bahwa Indonesia memang belum secara utuh menjadi negara hukum yang artinya adalah 

negara hukum Indonesia merupakan suatu bangunan yang belum selesai dan masih dalam 

proses pembentukannya yang intensif. Lihat dalam Tipe Negara Hukum. Bayu Media, Malang, 

2004 dan Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik, In-TRANS, Malang, 2003. 

hal. 56. 
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reformasi tahun 1998
4
, yang mana reformasi sebagai suatu kehendak dari 

rakyat merupakan upaya untuk merubah tatanan yang bersifat menyeluruh 

untuk merubah kekuasaan negara yang mutlak (otoriter) menjadi lebih 

demokratis yang artinya pemerintahan dalam negara merupakan pemerintahan 

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Reformasi tahun 1998 tersebut 

menghendaki adanya perubahan total, fundamental, menyeluruh, dan sinergis 

dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

5
.Tidak terkecuali dalam permasalahan yang melingkupi dunia hukum dan Hak 

Asasi Manusia (yang untuk selanjutnya disebut sebagai HAM) kita yang 

ketika itu masih dianggap belum mencerminkan suatu lembaga pejuang 

kebenaran dan keadilan dengan menegaskannya dalam rumusan UUD 1945 

pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara 

hukum”
6
. 

Penegasan ini sekaligus memberikan sebuah bentuk komitmen negara 

bahwa dalam segala proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan negara di 

seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada 

hukum
7
. Sebagaimana Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa bangunan 

                                                 
4  Terdapat poin–poin yang menjadi catatan dalam reformasi 1998, antara lain: (1) UUD 1945 

dianggap belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, (2) UUD 1945 

belum cukup memberdayakan rakyat, (3) UUD 1945 belum cukup memberikan penghormatan 

terhadap HAM, (4) lemahnya check and balance system antar lembaga negara, antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara negara dan masyarakat, (5) UUD 1945 

bermuara pada kekuasaan yang sentralistik dan mereduksi rasa keadilan.. Lihat tulisan I Dewa 

Gede atmadja dalam Hukum Konstitusi–Perubahan Konstitusi Sudut Pandang Perbandingan, 

Lembaga Pers Mahasiswa, Denpasar, 2006, hal. 70. 

5  A. Mukhtie Fadjar, 2003, Reformasi Konstitusi dalam masa Transisi Paradigmatik, In-

TRANS, Malang, hal. 33. 

6  Lihat pasal 1 ayat (3 UUD Negara RI Tahun 1945. 

7  Penulis sekedar menambahkan bahwa suatu negara sebaiknya berdasarkan pada hukum dalam 

segala hal, sebagaimana kita ketahui sebelumnya sejak era Yunani Kuno salah satu tokohnya 
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yang kemudian bernama negara hukum merupakan salah satu prestasi 

peradaban manusia yang pantas untuk dicatat. Secara substantif beliau 

mengemukakan esensinya terletak pada memanusiakan proses–proses 

penyelesaian persoalan dalam masyarakat
8
. Kiranya sudah banyak ahli–ahli 

hukum yang sepakat bahwa bentuk negara hukum (dalam hal ini lebih kepada 

Welfare State bukan Nachtwakerstaat)
9
 menjadi pilihan yang paling rasional 

dan sangat relevan dengan perkembangan negara–negara di dunia ketiga ini. 

Sejarah politik ketatanegaraan di Indonesia jika diamati dari mulai 

merdeka sampai sekarang maka menunjukkan bahwa senantiasa terjadi 

pergeseran, pergantian, dan tarik menarik antara sistem demokratis dengan 

sistem otoriter. Hal itu nampak dari semua konstitusi yang pernah ada di 

Indonesia selalu mencantumkan demokrasi sebagai asas kenegaraannya, akan 

tetapi semua pemerintahan yang ada dalam menjalankan pemerintahannya 

tidak semuanya demokratis meskipun jelas–jelas konstitusi secara resmi 

mencantumkan “demokrasi” sebagai salah satu asas kenegaraannya. UUD 

                                                                                                                                      
yakni Plato sudah mendambakan hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam karyanya 

“Nomoi”, dilanjutkan dengan Emmanuel Kant yang memaparkan prinsip–prinsip negara 

hukum (yang lebih berdimensi materiil). Sementara A.V. Dicey mengajukan konsepsi Rule of 

Law. Sehingga secara sederhana dapat kiranya dikemukakan konsepsi ideal negara abad ke–20 

adalah jika segala kegiatan kenegaraan disandarkan pada hukum. 

8  Lihat tulisan Satjipto Rahardjo dalam tulisan Lain Negara Hukum, Lain Negara Peraturan, di 

www.Indo-News.com/Suara Pembaharuan daily. Diakses pada tanggal 10 November 2010. 

9  Hal ini dapat dilihat dari tujuan negara sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan UUD 

1945 (Preambule) alinea keempat yakni (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia (2) 

Memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) Ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial. Sehingga negara bersifat aktif dalam melakukan serangkaian usaha 

mewujudkan peran dan tanggung jawabnya terhadap harapan dan cita negaranya (staat side), 

mengutip tulisannya A. Muhammad  Asrun dalam Krisis Peradilan Mahkamah Agung di 

bawah Soeharto, ELSAM, Jakarta, 2003.hal.47. Hal ini merupakan aksentuasi pada perjuangan 

negara untuk turut membangun kesejahteraan rakyat itulah kemudian melahirkan istilah 

welfare staat (negara kesejahteraan) bagi konsep pemikiran negara hukum materiil, bukan 

sebagai negara penjaga malam (nachtwakerstaat) yang pasif dalam peran mewujudkan tujuan 

dasar berdirinya negara. 

http://www.indo-news.com/Suara


4 

 

1945 sebagai konstitusi di Indonesia yang resmi menyebut demokrasi sebagai 

asas kenegaraan yang sah ternyata mengalami konfigurasi politik yang tidak 

sama setiap periode. Misalnya UUD 1945 yang berlaku antara tahun 1945 

sampai 1949 menampilkan konfigurasi politik yang sangat berbeda ketika 

UUD 1945 tersebut berlaku pada periode 1959 sampai 1966, dan berbeda juga 

ketika realita yang ada pada jaman Orde Baru. Hal ini menunjukkan bahwa 

demokrasi dapat dilihat dari sudut normatif dan empirik. Ternyata apa yang 

secara normatif digariskan dalam konstitusi tentang asas demokrasi itu 

tidaklah selalu sama dengan apa yang terjadi secara empirik. 

Secara lebih spesifik perkembangan konfigurasi politik di Indonesia 

menurut Mahfud MD dapat digambarkan sebagai berikut
10

:  

a. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 terjadi pembalikan arah dalam 

penampilan konfigurasi politik. Pada periode ini konfigurasi politik 

menjadi cenderung demokratis dan dapat disebut sebagai demokrasi 

liberal. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1959, saat dimana 

Presiden Soekarno menghentikannya melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

Pada periode ini pernah berlaku 3 (tiga) macam konstitusi, yaitu UUD 

1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950. Tetapi konfigurasi politik 

yang ditampilkannya dapat diberi satu kualifikasi yang sama, yaitu 

konfigurasi politik yang demokratis. Indikatornya adalah begitu 

dominannya partai–partai. Pada saat yang sama kedudukan pemerintah 

sangat lemah dan dengan mudah dijatuhkan melalui “mosi” di lembaga 

perwakilan (parlemen). Begitu juga kehidupan pers cukup mendapatkan 

kebebasan untuk mengekspresikan temuan, opini, dan kritik–kritiknya. 

b. Konfigurasi politik yang demokratis pada periode 1945–1959 mulai 

ditarik lagi kearah yang berlawanan menjadi otoriter sejak tahun 1957, 

ketika Presiden Soekarno melemparkan konsepsinya tentang demokrasi 

terpimpin. Konsepsi ini menempuh jalan konstitusionalnya ketika pada 

tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekritnya. Menurut 

konsepsi Demokrasi Terpimpin, kehidupan politik periode sebelumnya 

merupakan sistem yang sangat bertentangan dengan budaya bangsa, 

karenanya harus ditinggalkan. Yang terjadi dalam Demokrasi Terpimpin 

adalah tidak adanya demokrasi karena yang ditonjolkan adalah 

                                                 
10  Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta:Rajawali Pers, 2010. hal. 361–363. 
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terpimpinnya, sehingga konfigurasi politik yang nampak adalah 

konfigurasi otoriter. Kekuasaan pemerintah yang terpusat di Istana 

Presiden sangat kuat, sedangkan lembaga perwakilan rakyat sangat 

lemah. Kewenangan DPR sering diintervensi dengan dikeluarkannya 

berbagai Penpres dan Perpu untuk akhirnya parlemen hasil pemilu ini 

dibubarkan dengan sebuah penpres. Kehidupan pers ditekan sedemikian 

rupa melalui pembredelan, sensor, dan pemenjaraan. Pada era Demokrasi 

Terpimpin ada 3 (tiga) kekuatan politik yang saling tolak tarik dan saling 

memanfaatkan yaitu Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI tetapi 

kekuasaan terbesar ada pada Soekarno. 

c. Konfigurasi politik otoriter pada era demokrasi terpimpin berakhir pada 

tahun 1966 ketika Orde Baru yang berintikan Angkatan Darat tampil 

sebagai pemeran utama dan membentuk rezim baru. Tampilnya ABRI 

diberi jalan oleh peristiwa G 30 S/PKI menyebabkan PKI dibubarkan 

setelah keluarnya Supersemar dari Presiden Soekarno dan Soekarno 

sendiri tak dapat mempertahankan jabatannya. Pada awalnya Orde Baru 

memulai langkah politiknya dengan langgam
11

 ”agak” demokratis–

liberal, tetapi langgam tersebut hanya tampil sementara, yakni selama 

pemerintah berusaha membentuk format baru politik Indonesia. Setelah 

format baru tersebut terbentuk melalui UU No. 15 Tentang Pemilihan 

Umum Anggota–Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat 

Sebagaimana Diubah Dengan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1975 

(Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 Tanggal 13 Januari 1976) 

dan UU No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 

Tanggal 17 Januari 1970) serta hasil Pemilu 1971, maka langgam sistem 

politik mulai bergeser lagi kearah otoritarian. Logika pembangunan 

ekonomi yang harus didukung oleh “stabilitas nasional” (sebagai 

prasyaratnya) telah membawa orde baru untuk menjadikan dirinya 

sebagai negara yang kuat yang mampu melaksanakan pembangunannya. 

Dipandang dari sudut demokrasi politik, maka berdasarkan standar 

konvensional yang manapun konfigurasi politik orde baru bukanlah 

konfigurasi politik yang demokratis karena lebih menonjolkan langgam 

otoritariannya. Tetapi dipandang dari sudut upayanya untuk membangun 

kehidupan ekonomi masyarakat, dapat dikatakan berhasil. Orde baru  

adalah pemerintah yang sangat otonom dan penetratif, mengatasi semua 

kekuatan yang ada dalam masyarakat dan birokrasinya sangat 

menentukan. Partai politik pada era ini tidak mandiri. Keputusan–

keputusan bidang legislasi lebih banyak diwarnai oleh visi politik 

pemerintah. Lembaga Surat Izin Terbit (SIT) yang dulunya dikecam 

sebagai alat untuk membredel pers eksistensinya dipertahankan melalui 

lembaga Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).  

                                                 
11  Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi langgam adalah gaya; model; cara: 

permainannya khas, sukar ditiru orang lain; adat atau kebiasaan:--orang di daerah itu kalau 

berkata dengan suara keras, tetapi hatinya baik dan suka berterus terang; 
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Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa perkembangan 

karakter produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh 

perkembangan konfigurasi politik. Artinya bahwa, konfigurasi politik tertentu 

ternyata selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu pula.  Pada saat 

konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka karakter produk hukum 

yang dilahirkannya cenderung responsif/populistik, sedangkan ketika 

konfigurasi politik bergeser kearah yang otoriter, maka produk hukum yang 

lahir lebih berkarakter konservatif/ortodoks/elitis. Jadi hubungan antara 

konfigurasi politik dan karakter produk hukum menghasilkan kesimpulan 

bahwa setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik 

yang melahirkannya. Artinya adalah bahwa muatan produk hukum akan sangat 

ditentukan oleh visi politik kelompok dominan (penguasa), oleh karena itu 

setiap upaya melahirkan hukum–hukum yang berkarakter responsif/populistik 

harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik. 

Berdasarkan uraian di atas yang menyatakan bahwa karakter produk 

hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh perkembangan konfigurasi 

politik, maka ada baiknya kita mengkaji terlebih dahulu apa yang dimaksud 

dengan istilah politik hukum tersebut. Menurut Mahfud MD bahwa politik 

hukum adalah “legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang 

akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan 

penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.”
12

. Dengan 

demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum–hukum yang akan 

                                                 
12  Moh. Mahfud MD, op cit. hal.1 
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dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 

1945. Sedangkan menurut Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum 

adalah “kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum 

yang akan dibentuk”
13

. Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono 

memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah 

“kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk 

menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, 

penerapan, dan penegakan hukum”
14

. Teuku Mohammad Radhie 

mendefinisikan politik hukum “sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa 

negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah 

perkembangan hukum yang dibangun”
15

. Dengan demikian studi politik 

hukum mencakup sekurang–kurangnya ada tiga hal yakni: Pertama, kebijakan 

negara tentang hukum yang diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam 

rangka pencapaian tujuan negara; Kedua, latar belakang politik, ekonomi, 

sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum; Ketiga, penegakan 

hukum  di dalam kenyataan lapangan. 

Indonesia adalah negara yang menggunakan asas demokrasi dalam 

pemerintahannya. Pengertian demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari 

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi juga adalah bentuk 

                                                 
13  Padmo Wahjono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, Cet. II, hal. 160. 

14  Padmo Wahjono, “Menelisik proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan” dalam 

Majalah Forum Keadilan, No. 29, April 1991, hal. 65. 

15  Teuku Mohammad Radhie, “Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan 

Nasional,” dalam majalah Prisma No. 6 Tahun II, Desember 1973, hal. 3. 
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pemerintahan politik dimana kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, baik 

secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi 

perwakilan), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni demos yang berarti 

rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Setiap prinsip demokrasi dan 

prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam suatu 

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16

 Prinsip-prinsip demokrasi, 

dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko 

guru demokrasi."
17

. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:
18

  

1. Kedaulatan rakyat; 

2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; 

3. Kekuasaan mayoritas; 

4. Hak-hak minoritas; 

5. Jaminan hak asasi manusia; 

6. Pemilihan yang bebas dan jujur; 

7. Persamaan di depan hukum; 

8. Proses hukum yang wajar; 

9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional; 

10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; 

11. Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat. 

 

       Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi berdasarkan penjelasan di atas 

adalah sebagai berikut: 

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan 

politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). 

2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. 

3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. 

                                                 
16  Aa Nurdiaman, 2006,"Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara", 

PT Grafindo Media Pratama, Jakarta. hal. 45. 

17  Aim Abdulkarim, 2007,"Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang 

Demokratis", PT Grafindo Media Pratama, Jakarta. hal. 86. 

18  Ibid. hal. 12 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prasyarat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Terakomodasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Soko&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kedaulatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Mayoritas
http://id.wikipedia.org/wiki/Minoritas
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wajar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusional
http://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tolerensi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pragmatisme&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Mufakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Langsung&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tidak_langsung&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan_hak&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemerdekaan
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4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di 

lembaga perwakilan rakyat. 

       Berbicara mengenai upaya dalam rangka mendemokratisasikan kehidupan 

baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut Amien Rais kondisi 

yang demokratis dapat diukur dari 10 kriteria demokrasi yakni sebagai 

berikut
19

: 

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan; 

2. Persamaan kedudukan di depan hukum; 

3. Distribusi pendapatan secara adil; 

4. Kesempatan memperoleh pendidikan; 

5. Kebebasan; 

6. Kesediaan dan keterbukaan informasi; 

7. Mengindahkan fatsoen, yaitu tata krama politik yang mungkin tidak tertulis 

tetapi jelas  dirasakan baik buruknya oleh nurani; 

8. Kebebasan individu; 

9. Semangat kerja sama;dan 

10.Hak untuk protes. 

 

       Informasi merupakan hal yang penting dan vital bagi setiap individu 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak 

mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus 

dilindungi. Pentingnya hak untuk mendapat informasi, telah dinyatakan dalam 

berbagai standar internasional hak asasi manusia. Hak ini mempunyai 

keterkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia lainnya, termasuk hak 

ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Standar internasional semestinya 

melengkapi peraturan perundang–undangan yang berlaku di level domestik 

(nasional). Komentar Umum No. 1, yang diadopsi Komite Hak–Hak Anak 

pada 2001, dinyatakan terpenuhinya hak atas pendidikan hanya dapat terwujud 

                                                 
19  Amien Rais, Mohammad. 2008. Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia. PPSK 

Press. Yogyakarta. hal. 35. 
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jika secara bersamaan hak atas informasi sebagaimana dimuat dalam pasal 17 

Konvensi Hak–Hak Anak juga diwujudkan
20

. Komite juga menyampaikan 

pentingnya hak atas informasi untuk dijamin negara, dalam rangka 

mewujudkan standar kesehatan yang tinggi bagi anak dan remaja
21

. Hak untuk 

mendapatkan informasi juga mendapat perhatian dalam standar informasi hak 

asasi manusia yang berkaitan dengan jaminan hak–hak masyarakat adat.  

       Hal serupa, juga dinyatakan dalam Deklarasi Hak–Hak Orang Cacat, 

dimana orang cacat (disfable), keluarganya dan komunitas, mesti mendapat 

informasi, melalui beragam cara yang dapat dilakukan, tentang hak asasi yang 

dimilikinya
22

. Sebagai tambahan, dalam Deklarasi Prinsip–Prinsip Dasar 

Keadilan untuk Korban dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang diadopsi 

Majelis Umum Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB), secara khusus dinyatakan 

hak setiap korban untuk mendapat informasi tentang hak–haknya dalam 

mencari keadilan lewat semua mekanisme yang tersedia
23

.  

       Mengenai pemenuhan hak atas informasi dan kebebasan informasi dan 

kebebasan informasi di Indonesia dari dulu sebelum UU KIP lahir agaknya 

merangkak kearah negatif. Paling tidak hal tersebut nampak adanya upaya 

pemerintah khususnya Departemen Pertahanan yang mengusung isu 

“pentingnya rahasia negara”. RUU Rahasia Negara ini tersebut nampaknya 

                                                 
20 Lihat UN doc. CRC. General Comment No. 1: The aims of education. Twenty sixth session 

(2001), para 6. 

21 Lihat UN doc. CRC. General Comment No. 4: Adolescent health and development in the 

context of the Convention on thr rights of the child, para. 21. 

22 Lihat UN doc. Declaration on the Rights of disabled Person. Proclaimed by General Assembly 

resolution 3447 (XXX) of 9 December 1975, para. 13, lihat juga UN. Doc. Principles for the 

protection of persons with mental illness and the improvement of the mental health care. 

Adopted by General assembly resolution 46/119 of 17 December 1991, Principle 11, 12, 15. 

23 Lihat UN doc. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of 

Power. Adopted by General Assembly resolution 40/34  of 29 November 1985, para. 5. 
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akan menghambat RUU Kebebasan Memperoleh informasi Publik yang lebih 

dulu dibahas di DPR. Saat ini masih terjadi keterpurukan hubungan rakyat 

dengan eksekutif pemerintahan akibat tidak adanya mekanisme hukum yang 

menghubungkan dan mengukuhkan hak–hak rakyat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Belum ada mekanisme yang mengatur bagaimana rakyat 

berhubungan dengan eksekutif agar eksekutif tidak melupakan rakyat yang 

telah memilihnya dan menjamin hak–hak rakyat. Disamping itu, juga terjadi 

keterputusan hubungan rakyat dengan legislatif akibat menonjolnya sistem 

kepartaian dalam pemilu dan masih kuatnya peran fraksi di gedung parlemen. 

Representasi rakyat di parlemen menjadi representasi partai dan konstituen 

hanya sebagai pihak di luar pagar dewan tanpa merasa gedung dewan sebagai 

rumahnya. Dalam konteks inilah peraturan perundang–undangan yang 

mengatur mekanisme hubungan antara rakyat dengan eksekutif maupun rakyat 

dengan legislatif menjadi sangat penting. Diperlukan peraturan yang 

memungkinkan rakyat memperoleh informasi publik dari eksekutif maupun 

legislatif sehingga rakyat  tidak ketinggalan perkembangan pelaksanaan dan 

perencanaan pembangunan serta proses legislasi. Dengan demikian 

memungkinkan pula rakyat berperan serta dalam pengambilan kebijakan 

pembangunan maupun pengelolaan pembangunan karena telah memiliki 

informasi yang akurat dan lengkap. Salah satu informasi yang penting 

(misalnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah) adalah 

informasi tentang laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Hakekat 

pemilihan langsung adalah kedaulatan ada di tangan pemilih dan yang dipilih 
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bertanggungjawab kepada pemilih. 

 Dalam hal ini kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada 

pemerintahan diatasnya, sehingga hanya memberikan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan memberikan laporan keterangan 

pertanggungjawaban kepada DPRD. Dengan demikian kelemahan UU No. 32 

tahun 2004 bahwa kepala daerah hanya menginformasikan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada rakyat dapat teratasi. Rakyat 

membutuhkan sarana/mekanisme yang lebih dari sekedar informasi atas 

kinerja kepala daerah. Rakyat membutuhkan mekanisme feed back yang 

memungkinkan mereka memberikan masukan–masukan yang utuh soal kinerja 

eksekutif sehingga tercipta sistem akuntabilitas publik kepala daerah kepada 

rakyat daerah sebagai pemilihnya. Menurut Mahfud MD kondisi demokratis 

indikatornya dilihat dalam tiga interaksi indikator, yaitu peranan parpol dan 

lembaga perwakilan rakyat, kebebasan pers, dan kedudukan pemerintah 

(eksekutif)
24

. Di negara yang demokratis akan tertata bahwa parpol dan 

lembaga perwakilan rakyat memiliki peran yang sangat menentukan dalam 

penggarisan haluan negara, kebebasan pers relatif terjamin, dan eksekutif lebih 

meletakkan diri sebagai pelaksana keputusan–keputusan lembaga perwakilan 

rakyat dan tidak intervensionis. 

Ketika rakyat diberi informasi yang valid dan lengkap maka saat itulah 

tercipta open government yang memungkinkan tumbuhnya good and clean 

governance. Kesinambungan pemerintahan harus dijadikan orientasi utama 

                                                 
24  Moh. Mahfud MD, op cit. hal. 3. 
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dalam pemberian informasi kepada publik. Dengan demikian periodisasi 

pemerintahan dapat diminimalisir dampaknya dengan rakyat tahu semua 

aktivitas pemerintahan sebelumnya dan yang baik akan dijalankan pada 

periode kedepan dan yang buruk segera dihentikan. 

 Dalam perkembangan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, dewasa 

ini semakin lengkaplah regulasi untuk mewujudkan negara yang sungguh–

sungguh demokratis sehingga demokrasi tidak sekedar menjadi jargon semata 

namun didukung dan dilindungi oleh perundang–undangan. Dengan 

diberlakukannya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (yang untuk selanjutnya disebut dengan UU 

KIP) sejak 1 Mei 2010, ini berarti memperkuat perangkat perundang–

undangan yang telah terbit sepanjang era reformasi seperti UU No. 40 Tahun 

1999 Tentang Pers, UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan UU No. 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU KIP yang 

disahkan oleh DPR pada tanggal 30 April 2008 ini menjamin warga negara 

untuk mendapat informasi dari badan publik. Kalangan pemerintah dan 

lembaga publik dituntut komitmennya untuk menyediakan informasi kepada 

semua masyarakat. 

UU KIP ini bukan merupakan hukum positif pertama yang dihasilkan 

oleh Indonesia untuk mengatur tentang informasi publik, karena dahulu 

sebelum lahirnya UU KIP di Indonesia terdapat beberapa peraturan 

perundangan yang berkaitan dengan persoalan kebebasan memperoleh 

informasi publik, diantaranya yakni: 
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1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (UDHR 1948). 

Pada pasal 19 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 

menyertakan:  

“setiap orang berhak untuk kebebasan pendapat dan menyatakan 

pendapatnya, hal ini mencakup untuk menganut pendapat tanpa ada yang 

mengganggu dan mencari, menerima dan memberikan informasi dan 

gagasan melalui media apapun tanpa memperdulikan batas negara” 

2. Kovenan Internasional Hak–Hak Sipil dan Politik. 

Pasal 19 Kovenan Internasional Hak–Hak Sipil dan Politik menyatakan 

bahwa “Setiap orang harus mempunyai hak menyatakan pendapat, hak ini 

baik kebebasan mencari, menerima, dan memberikan segala macam 

informasi serta gagasan tanpa melihat perbatasan negara” 

3. Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 “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” 

 

4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

4.1. Pasal 20 ayat (1) 

 “Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum 

penyelenggaraan negara yang terdiri atas: d. asas keterbukaan”. 

4.2.Pasal 139 ayat (1) 

“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis    

dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah”. 
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       UU KIP merupakan peraturan perundangan yang secara lebih spesifik dan 

khusus mengatur tentang keterbukaan informasi publik yang diharapkan 

mampu mengubah pola yang selama ini ada di Indonesia dimana selalu banyak 

informasi yang ditutupi dan tidak transparan yang diharapkan agar nantinya 

dapat menjadi lebih transparan khususnya yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak sehingga masyarakat dapat mengakses informasi publik dengan mudah 

dalam rangka controoling.  

Pengertian Informasi menurut pasal 1 butir 1 dalam UU KIP  adalah :
25

 

“keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda–tanda yang mengandung 

nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang 

dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai 

kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik” 

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi publik menurut pasal 1 butir 2 

UU KIP adalah: 
26

 

“informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima 

oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 

penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang–Undang 

ini (UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik) serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”  

 

 

       Sehingga dapat dijelaskan dari uraian di atas bahwa informasi adalah 

kebutuhan pokok bagi setiap manusia untuk dapat mengembangkan hidupnya 

baik secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya serta keamanan dalam 

rangka pengembangan pribadi dan lingkungannya. Oleh karena itu tidak salah 

jika kebebasan memperoleh informasi publik merupakan bagian dari hak asasi 

                                                 
25  Lihat pasal 1 butir 1 UU  KIP. 

26  Lihat pasal 1 butir 2 UU KIP. 
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manusia sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 28F UUD 1945
27

. 

       Bahkan efektivitas pembangunan nasional juga ditentukan oleh adanya 

komunikasi yang baik antara pemerintah selaku pejabat publik dengan 

masyarakat, dan komunikasi tersebut akan berjalan jika ada transparansi 

informasi publik. Namun tidak jarang masyarakat (secara kolektif) maupun 

individu–individu sosial banyak pula yang tidak bisa mendapatkan haknya 

tersebut, bahkan dalam kenyataannya badan–badan publik yang seharusnya 

tanpa diminta pun berkewajiban untuk memberikan informasi kepada publik, 

ternyata justru menyembunyikan informasi. Hal ini sebenarnya sudah 

menyimpang dari koridor penegakan hak asasi manusia yang seharusnya juga 

menjadi tanggung jawab setiap badan publik untuk merealisasikannya. Yang 

dimaksud dengan badan publik menurut pasal 1 butir 3 dalam UU KIP 

adalah:
28

 

 “lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan 

 tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang 

 sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan 

 dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

 atau  organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh 

 dananya bersunber dari Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara 

 dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan 

 masyarakat, dan/atau luar negeri.” 

 

Ketertutupan badan publik dalam memberikan hak masyarakat atas 

informasi publik, sangat berpotensi menyembunyikan penyelewengan dan juga 

memicu terjadinya penyelewengan–penyelewengan baru. Kondisi demikian 

kalau terjadi secara berulang–ulang akan menjadikan aparat penyelenggara 

                                                 
27   Lihat pasal 28F UUD Republik Indonesia Tahun 1945. 

28   Lihat pasal 1 butir 3 UU KIP. 
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negara merasa tidak ada resiko yang akan diterima apabila mereka melakukan 

penyelewengan karena mereka dapat menutupi secara rapi penyelewengan 

tersebut dari pantauan publik, kondisi ini jelas akan memicu terjadinya banyak 

penyelewengan kekuasaan (abuse of power). 

Adapun tujuan pokok dari adanya kebebasan memperoleh informasi 

publik ini sebenarnya adalah untuk mewujudkan clean and good governance 

yang tentu saja bisa tercipta melalui (setidaknya) beberapa cara berikut ini: 

1. Menegakkan dan menjamin terwujudnya pelaksanaan hak–hak publik, 

khususnya hak untuk memperoleh informasi publik. 

2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan baik pusat 

maupun daerah. 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap jalannya 

pemerintahan. 

4. Memberikan jaminan terhadap hak–hak masyarakat antara lain: a. Hak 

untuk mengetahui (Right to know); b. Hak untuk melihat dan memeriksa 

(right to inspect); c. Hak untuk mendapatkan copy atau dokumen atau 

akses pasif (Right to obtain the copy); d. Hak untuk diinformasikan (Right 

to be informed); e. Hak untuk menyebarluaskan informasi (Right to 

disseminate).  

Menurut Agus Sudibyo, koordinator lobi Koalisi untuk Kebebasan 

Informasi menyimpulkan ada beberapa alasan mengapa perlu kebebasan/ 

keterbukaan informasi, diantaranya adalah
29

: 

                                                 
29  Agus Sudibyo, 2006. Urgensi RUU Kebebasan Memperoleh Informasi dalam Perwujudan 



18 

 

1. Informasi adalah bagian dari hak asasi manusia; 

2. Informasi publik adalah hak konstitusional warga negara; 

3. Keterbukaan informasi publik adalah bagian dari akuntabilitas 

pelaksanaan mandat negara; 

4. Tanpa keterbukaan informasi, warga negara tidak bisa berpartisipasi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan; 

5. Dengan ketertutupan birokrasi akan menjadi sumber korupsi, malpraktek 

birokrasi dan pelanggaran HAM; 

6. Keterbukaan Informasi adalah kondisi yang sangat dibutuhkan untuk 

pemberantasan korupsi, perwujudan pemerintahan yang bersih dan 

transparan. 

 

Sedangkan tujuan dari Keterbukaan Informasi Publik diatur dalam pasal 3 

UU KIP yakni sebagai berikut ini
30

:  

a.  menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan 

kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan 

keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;   

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan 

publik;  

c.  meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan 

publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;  

d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, 

efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;  

e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup 

orang banyak;  

f.  mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 

dan/atau  

g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan 

Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 

 

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara untuk mendapatkan 

informasi berdasarkan peraturan UU KIP tersebut sudah sangat jelas sebagai 

sebuah perlindungan hukum preventif
31

. Masalah kemudian adalah pemenuhan 

                                                                                                                                      
Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, makalah pada Seminar dan Sosialisasi 

RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, Malang, September, 2006. hal. 45. 

30  Lihat pasal 3 UU KIP. 

31  Di dalam perlindungan hukum preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan 

kesempatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk 

yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. 

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan 

pada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati–hati dalam 

pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi.. Lihat Philipus M. Hadjon, 
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atas hak tersebut. Perlindungan saja tidak cukup tanpa pemenuhan sehingga 

political will negara harus diarahkan pada pemenuhan atas hak informasi ini. 

Bunyi undang–undang yang tidak dioperasionalkan hanya akan menjadi 

koleksi sejarah kepustakaan, bukan sejarah peradaban manusia yang luhur 

karena memberikan manfaat yang besar dalam rangka mendorong terwujudnya 

hak asasi manusia. 

Dalam kebebasan memperoleh informasi, berarti akan memberi ruang bagi 

publik untuk dapat mengakses informasi yang terkait dalam program 

percepatan pemberantasan korupsi, efektifitas pengawasan dan kontrol yang 

dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan. Hal ini 

dikarenakan dengan adanya kebebasan informasi maka akan berimplikasi bagi 

para penyelenggara negara untuk bertindak transparan dan memiliki sistem 

akuntabilitas yang kuat. 

Paradigma yang digunakan dalam pengaturan kebebasan memperoleh 

informasi seharusnya adalah maximum access limited exemption 

(keterbukaan). Tujuan utama adanya ketentuan yang secara tegas mengatur 

kebebasan informasi adalah mendorong demokrasi dengan memastikan adanya 

akses publik pada informasi dan rekaman data dan informasi, meningkatkan 

akses publik pada data dan informasi, memastikan agar lembaga mematuhi 

jangka waktu kadaluarsa, memaksimalkan kegunaan data dan informasi 

lembaga.  

 

                                                                                                                                      
Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu Surabaya, 1987, hal. 2-3. 
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       Dewasa ini adanya kebutuhan pengaturan kerahasiaan negara dan intelijen 

negara harus disinkronisasi dengan pengaturan kebebasan informasi. 

Kebebasan informasi harus dijadikan pedoman bagi pengaturan kerahasiaan 

negara dan intelijen negara dengan demikian pengaturannya tidak akan 

tumpang tindih.  

       Urgensi kebebasan informasi secara lebih mondial menjadi sangat penting. 

Jimly Asshiddiqie
 
memperkirakan bahwa bangsa dan negara yang menguasai 

informasi sajalah yang dapat memenangkan persaingan yang terus 

berkembang makin ketat
32

. Karena itu, menurut uraian tersebut akan lebih 

tepat jika dikatakan bahwa informasi adalah kekuatan, “information is 

power”. Siapa yang menguasainya akan berpeluang menguasai dunia. 

Sebaliknya, negara dan bangsa yang tidak menguasainya, akan tergantung 

kepada bangsa dan negara lainnya. Hubungan ketergantungan itu sendiri akan 

berkembang tak ubahnya bagaikan hubungan penjajahan seperti yang dialami 

oleh bangsa–bangsa Asia, Afrika, dan Amerika pada abad–abad ke–15 sampai 

pertengahan abad ke–20. 

              Selain itu dewasa ini di Indonesia penegasan atas hak atas informasi 

dinyatakan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Di dalam Pasal 14 

dinyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 

segala jenis sarana yang tersedia.” Hak ini diperlukan untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosial. Lebih lanjut pengaturan mengenai perlindungan 

                                                 
32  Jimly Asshiddiqie, Masa Depan Hukum di Era Teknologi Informasi: Kebutuhan untuk 

Komputerisasi Sistem Informasi Administrasi Kenegaraan dan Pemerintahan, 

www.google.com. Diakses pada tanggal 10 November 2010. 

http://www.google.com/
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hak ini dituangkan dalam UU KIP. Di dalam UU KIP ini diatur tentang 

kewajiban-kewajiban badan publik, dalam melayani informasi publik sesuai 

dengan klasifikasinya, yaitu informasi serta merta, informasi reguler, dan 

informasi yang tersedia setiap saat. Misalnya, terhadap informasi yang bersifat 

serta merta, badan publik wajib mengumumkannya tanpa penundaan, sebab 

jika tidak diumumkan segera, akan mengakibatkan kerugian besar bagi 

kehidupan. Informasi dalam kategori ini antara lain informasi tentang bencana 

dan endemi suatu penyakit di daerah tertentu. Jika tidak menjalankan 

kewajiban, badan publik (lembaga pemerintah) dapat dikenakan sanksi. 

Dengan begitu, kedepan badan publik diharapkan akan jauh lebih terbuka. 

Keterbukaan ini akan membuka peluang bagi publik untuk melakukan kontrol 

terhadap tindakan dan kebijakan badan publik dalam penyelenggaraan negara. 

       Semangat keterbukaan ini memang masih terganjal oleh adanya beberapa 

ketentuan di dalam UU KIP yang tidak mendukung keterbukaan informasi, 

diantaranya tidak dimasukkannya BUMN/BUMD dalam kategori badan publik 

dan ketentuan sanksi yang mengkriminalkan pengguna informasi. Namun 

terlepas dari sejumlah kelemahannya, UU KIP telah menciptakan ruang yang 

cukup bagi terciptanya akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat 

untuk mengetahui rencana pembuatan program kebijakan dan proses 

pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan yang 

mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dengan demikian ini akan 

mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, transparan, 

akuntabel, efektif, dan efisien. Di samping itu, UU KIP ini juga akan mampu 
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mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan kebijakan publik. 

       Menurut UU KIP ini, memang tidak semua informasi bisa dibuka kepada 

publik. UU KIP mengatur sejumlah pengecualian informasi mana yang tidak 

dapat sembarangan diakses publik, antara lain  informasi publik 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 mengungkapkan kekayaan 

alam Indonesia, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, atau 

informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi 

publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. Celah inilah yang 

sebenarnya oleh sejumlah kalangan dinilai harus diwaspadai agar jangan sampai 

dipakai atau dijadikan tameng untuk melindungi kepentingan pribadi atau 

kelompok tertentu, terutama jika berkaitan dengan kasus–kasus korupsi yang 

merugikan negara dan melibatkan orang–orang penting. 

              Salah satu kelompok masyarakat yang menyambut gembira sekaligus 

mengkritisi kehadiran UU KIP  ini adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI). AJI 

menilai UU KIP ini memberi sumbangan besar bagi wartawan, juga masyarakat 

untuk mendapat informasi. Lahirnya UU KIP melalui proses panjang dan 

berliku, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berperan besar melahirkan 

UU KIP sejak awal tahun 2000 adalah Indonesian Center for Environmental 

Law (ICEL), sebuah LSM yang bergerak di bidang kebijakan lingkungan yang 
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mengawali gagasan perlunya mendorong sebuah UU yang mengadopsi prinsip–

prinsip freedom of information. Selain itu fakta di lapangan dalam kehidupan 

sehari–hari yang terjadi saat ini adalah masih sulitnya akses informasi publik 

oleh masyarakat terhadap informasi yang dirasa penting dan menyangkut 

kepentingan publik, sehingga kesannya adalah akses informasi di Indonesia 

masih tertutup untuk publik. Adapun contoh sulitnya akses informasi publik 

tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

     1. Pengusaha muda kesulitan akses informasi ke pemerintah
33

: 

“SEMARANG: Pengusaha muda masih kesulitan mengakses informasi 

berbagai fasilitas kemudahan yang diberikan pemerintah kepada usaha 

kecil menengah (UKM), sehingga kelangsungan usaha yang baru mereka 

rintis banyak terkendala. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 

(HIPMI) Kota Semarang Arnaz Agung Andrarasmara  mengatakan akses 

informasi yang tersekat atau tidak sampai tujuan, sering membuat banyak 

pengusaha muda tidak mengtahui kebijakan pemprov yang memberikan 

hibah permodalan untuk pengusaha muda. Kondisi itu, lanjutnya, telah 

mengakibatkan bantuan modal atau hibah hanya sampai pada pengusaha 

yang dikenal para pejabat terkait. Selain informasi hibah permodalan 

terbatas, pengusaha muda juga kerap menemui kendala dalam hal 

perizinan usaha. “Pengusaha muda selama ini sudah terdoktrin kalau 

mengurus perizinan itu sulit. Ini yang harus menjadi perhatian 

pemerintah. Yang diperlukan sekarang adalah transparansi akses, 

ujarnya, kemarin.” 

 

       Artikel berita tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Jawa 

Tengah kurang memberikan kemudahan terhadap pengusaha muda di daerah 

Jawa Tengah terkait informasi hibah permodalan, sehingga pengusaha muda di 

Jawa Tengah kesulitan akses informasi dan tidak tahu ada hibah permodalan, 

sehingga hibah tersebut hanya dapat dinikmati oleh kalangan terbatas yakni 

pengusaha yang memang telah dekat dengan pemprov Jawa Tengah. 

                                                 
33  Rahmat Pujianto,”Pengusaha muda kesulitan akses ke pemerintah” http://www.bisnis 

jateng.com. Diakses pada tanggal 1 Desember 2010. 
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2. Masyarakat kesulitan mengakses informasi di lembaga–lembaga negara
34

. 

       Menurut Nita Kurniasih, Kepala Pusat Data dan Layanan Informasi 

Komisi Yudisial Republik Indonesia saat ini semua lembaga negara belum 

dapat memberikan akses informasi publik yang lengkap dan transparan 

terhadap masyarakat, karena hampir semua lembaga negara masih memilah 

dan memilih dahulu informasi mana yang layak dan tidak layak (informasi 

yang dikecualikan) disampaikan kepada masyarakat, selain itu juga 

kebanyakan lembaga negara di Indonesia meskipun UU KIP telah berlaku 

yang menuntut agar adanya transparansi informasi publik, belum dapat 

dilaksanakan karena belum adanya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi) yang nantinya bertanggung jawab dibidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di bidang publik. 

3. Masyarakat kesulitan akses informasi terhadap universitas–universitas 

khususnya terkait jumlah mahasiswa yang diterima di awal tahun ajaran 

baru
35

. 

        Menurut Kurniasari N. Dewi staf ahli di Komnas Ham Republik 

Indonesia saat ini banyak kampus yang belum terbuka terkait jumlah 

mahasiswa baru yang diterima dan penilaian hasil tesnya yang tidak 

diumumkan secara transparan ke masyarakat, yang artinya informasi yang 

harusnya dapat diakses oleh masyarakat tidak diberikan sebagaimana 

                                                 
34  Wawancara dengan Nita Kurniasih, Kepala Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial 

Republik Indonesia Jakarta, 23 November 2010. 

35  Ahmad Dona, 2010, Kurangnya akses informasi publik kampus di Indonesia terkait 

penerimaan mahasiswa baru, Kompas, 8 Agustus 2010, hal. 25. 
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mestinya
36

. Hal ini menimbulkan banyak persepsi bahwa anak orang kaya 

saja yang bisa bersekolah di kampus–kampus besar karena dapat 

memberikan sumbangan yang lebih besar jumlahnya. Selain itu akses 

informasi terhadap publik tidak diberikan secara transparan dan jelas 

sehingga masih terkesan banyak hal yang ditutupi. Rata–rata website 

maupun situs resmi tiap kampus hanya menyediakan layanan mengenai 

home, berita ilmiah, rektor, agenda kampus, pengumuman, dan publikasi 

saja. 

       Berdasarkan uraian di atas hakekatnya UU KIP ini terdiri atas 64 pasal dan 

13 bab yang pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik 

untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk 

mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Dengan 

demikian UU KIP menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana 

pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan 

keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong 

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, 

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan 

pengelolaan badan publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang 

baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien,akuntabilitas serta dapat 

dipertanggungjawabkan, mengetahui alasan kebijakan publik yang 

mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pengelolaan dan 

                                                 
36  Wawancara dengan Kurniasari  N. Dewi, bureau of education and public awareness The 

Indonesian National Commission On Human Rights Jakarta. 23 november 2010. 
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pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan 

informasi yang berkualitas. 

       UU KIP jelas memiliki arti penting dalam perkembangan demokrasi di 

Indonesia. Pertama, menjadi pengakuan hak atas informasi yang dimiliki oleh 

warga negara, sebagaimana dinyatakan dalam bagian menimbang UU KIP ini 

yakni ”informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi 

pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya”. Informasi menjadi bagian 

yang sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, sehingga adanya 

hambatan dalam memperoleh informasi dapat mempengaruhi perjalanan 

kehidupan dan interaksi dengan lingkungan. Kedua, informasi (yang diperoleh) 

dapat menaikkan kualitas partisipasi publik dalam mekanisme demokrasi yang 

sudah dirintis di negara ini. Informasi dalam berbagai bentuk sering menjadi 

bahan atau dasar–dasar dalam pengambilan sebuah kebijakan. Monopoli 

informasi sangat mungkin terjadi, dan oleh karenanya pemerintah merasa lebih 

superior dibandingkan rakyat yang (seharusnya) dilayani. Informasi mampu 

memberikan pemahaman yang lebih utuh dibandingkan dengan ketiadaan 

informasi atau minimnya informasi yang tersedia untuk mengambil sikap 

tertentu. Ketiga, mendorong pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan. Hak atas informasi tidak hanya akan meningkatkan kualitas 

partisipasi, namun sekaligus akses terhadap informasi dan kewajiban 

menyediakan informasi memberi ruang untuk melakukan pengawasan. Kontrol 

publik bukan dalam upaya mencari–cari kesalahan, tetapi menjadi sarana 

optimalisasi pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan publik. Selain 
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itu mencegah dari aktualisasi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh 

pemerintah atau pejabat publik. Dimana penyalahgunaan kekuasaan itu akan 

mendegradasi kualitas pelayanan publik, bahkan kesejahteraan rakyat yang 

menjadi salah satu perjuangan utama republik ini. 

       Keberadaan UU KIP ini mendorong sikap banyak orang dan lembaga untuk 

berubah. Mereka yang tadinya tertutup menjadi terbuka, selain itu dengan 

adanya UU KIP ini, serta merta mereka akan menyiapkan data–data yang 

dibutuhkan oleh publik. Dalam UU KIP ini salah satu yang potensial 

memunculkan sengketa adalah hal–hal yang dinilai rahasia. Atas nama informasi 

rahasia, sebuah badan publik bisa menolak siapa pun untuk meminta informasi 

yang dinilai badan publik sebagai informasi rahasia itu. Jadi perbedaan 

penafsiran yang dianggap rahasia inilah yang paling potensial menjadi sengketa. 

Selain itu pasal 54 UU KIP ini bisa menyulitkan pekerja pers. Pasal ini 

menyatakan bahwa setiap orang yang mengakses atau memberikan informasi 

sebagaimana diatur dalam pasal 17 (informasi yang bisa dikategorikan rahasia) 

bisa dihukum hingga dua tahun penjara, sehingga hal ini dapat menghambat 

kerja jurnalistik. Tantangan dari UU KIP ini adalah implementasi di lapangan 

yang seharusnya bertolak dari semangat membuka informasi. Agar UU KIP ini 

terlaksana dengan semangat tersebut maka Komisi Informasi harus membuat 

peraturan pelaksanaan UU KIP ini yang saat ini sudah diterbitkan yakni 

Peraturan  Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan 

membentuk Komisi Informasi Publik Daerah (KIPD) untuk mengawal 
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pelaksanaan UU KIP. 

       Mengenai implementasi di lapangan terkait UU KIP yang mulai berlaku di 

Indonesia 1 Mei 2010, ternyata nampak bahwa banyak pemerintah daerah baik 

di tingkatan provinsi maupun kota/kabupaten belum siap melaksanakan UU KIP 

ini. Menurut pakar komunikasi dari FISIP Unair Surabaya, Suko Widodo setelah 

dua tahun UU KIP disahkan di Indonesia, baru dua provinsi yakni Jawa Timur 

dan Jawa Tengah yang termasuk paling siap melaksanakan UU KIP ini, 

indikasinya adalah adanya kegiatan yang dilaksanakan kedua provinsi tersebut 

merekrut anggota Komisi Informasi (KI), selain itu di Jateng dan Jatim telah 

terbentuk Komisi Informasi
37

. UU KIP menurut Suko, mewajibkan semua badan 

publik menyediakan informasi publik secara transparan, diantaranya informasi 

publik yang harus dibuka secara transparan adalah semua rencana kebijakan 

publik, penggunaan keuangan, dan kegiatan yang dilakukan badan publik, 

namun tidak semua informasi disediakan
38

. Adapun implikasi atas 

pemberlakuan UU KIP ini, semua badan publik kini harus menyediakan tenaga 

yang secara khusus menangani masalah informasi, dalam UU KIP ini namanya 

disebutkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Lebih dari 

itu, semua badan publik juga harus menyiapkan sistem menajemen informasi 

publik yang terorganisasi. UU KIP memberikan angin segar untuk warga yang 

membutuhkan informasi, sebaliknya, UU KIP juga merupakan salah satu 

instrumen pemerintah untuk memberikan informasi yang luas bagi masyarakat. 

Menurut Kepala Bidang Jaringan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika 

                                                 
37  Thoha, 2010, Belum Semua Daerah Siap Melaksanakan UU KIP, Suar, edisi No.1 tahun 2010, 

Jakarta.hal. 34. 

38  Ibid.hal. 35 
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(Kominfo) Jatim, Daan Rahmad Tanod, UU KIP mendorong kesiapan aparatur 

kehumasan pemerintah dalam menyiapkan struktur dan infrastruktur 

pengelolaan keterbukaan informasi publik
39

. Selain itu menurut Yuyun M.I 

Surya MA dari Departemen Komunikasi Unair Surabaya menilai UU KIP dapat 

membuat suasana dimana masyarakatlah yang dapat memberikan citra baik atau 

buruk terhadap instansi, sehingga instansi tidak lagi dapat mencitrakan dirinya 

sendiri apakah baik ataukah buruk
40

. Hal ini berbeda kondisinya dengan 

penerapan UU KIP di Jakarta, menurut Kepala Bidang Humas Pemerintah DKI 

Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia, DKI Jakarta belum siap melaksanakan UU KIP 

karena terdapat kendala yang dihadapi yakni belum adanya Petunjuk 

Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juklis) sehingga Pemprov DKI 

Jakarta belum paham betul dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat 

di lapangan, apalagi komisi Informasi Publik (KIP) DKI Jakarta belum 

terbentuk
41

.  

         Jadi berdasarkan analisis uraian di atas sebelum adanya UU KIP di 

Indonesia arus informasi di Indonesia sangat tertutup dan tidak mudah 

didapatkan aksesnya oleh masyarakat luas, meskipun hukum internasional yang 

berlaku umum dan konstitusi UUD 1945 dengan beberapa peraturan 

perundangan  telah mengatur mengenai kebebasan informasi ternyata belum 

begitu kuat dan efektif. Namun pasca lahirnya UU KIP yang mulai berlaku 

efektif sejak 1 Mei 2010 banyak lembaga–lembaga pemerintah, swasta, 

ornop/NGO, maupun partai politik yang belum mematuhi peraturan ini dengan 

                                                 
39  Ibid.hal. 37 

40  Ibid.hal. 36 

41  Ibid. hal. 38 
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bukti belum tersedianya informasi terkait instansinya yang dapat diakses oleh 

masyarakat luas dengan mudah. Di sisi yang lain jika peraturan perundangan ini 

dapat berlaku efektif, maka apakah kontribusi yang dapat diberikan bagi 

perkembangan kualitas kehidupan masyarakat di Indonesia khususnya 

menyangkut demokratisasi di Indonesia. Padahal tujuan utama KIP secara 

umum adalah agar adanya transparansi terkait informasi kepada publik sehingga 

dapat menopang dan mewujudkan demokratisasi di Indonesia. 

       Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana paparan di atas, maka 

dalam penulisan ini akan mengangkatnya dalam bentuk satu kajian penelitian 

dengan judul ” ANALISIS POLITIK HUKUM TERHADAP UNDANG–

UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN 

INFORMASI PUBLIK DALAM SISTEM DEMOKRASI DI 

INDONESIA”. Dengan deskripsi sederhana proposal penelitian sebagaimana 

berikut: 

B. Permasalahan  

       Dari uraian yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, 

dengan mengutip pendapat dari Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa 

dalam memilih masalah seorang peneliti harus dapat mengidentifikasi 

persoalan yang menurut pendapatnya adalah benar. Biasanya kriteria yang 

digunakan untuk memilih masalah mencakup perhatian pribadi penulis 

maupun kemampuan peneliti untuk menangani penelitian yang akan 

dilakukannya itu
42

. 

                                                 
42 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,hal.114 
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Dengan demikian perlu ditegaskan akan perlunya penelitian ini dengan 

mengangkat rumusan permasalahan berikut: 

1. Bagaimana politik hukum Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia? 

2. Bagaimanakah implikasi hukum Undang–Undang No. 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap akses informasi publik di 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai bagaimana 

politik hukum UU KIP di Indonesia. 

2. Menemukan dan mengkaji implikasi hukum UU KIP terhadap akses 

informasi publik yang cenderung tertutup  di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

        Sementara manfaat dari penelitian ini, secara sederhana dapat 

diklasifikasikan sebagaimana berikut di bawah ini: 

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi teoritis terhadap 

diskursus UU KIP khususnya yang berkaitan dengan politik hukum, 

mengingat kajian mengenai politik hukum selama ini masih sangat minim 

dilakukan oleh peneliti–peneliti hukum. 
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2.  Manfaat Praktis 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

yang bermanfaat bagi: 

a. Bagi Mahasiswa 

Memberikan tambahan pengetahuan dalam politik hukum khususnya 

kaitannya antara politik hukum dengan UU KIP. 

b.  Bagi Masyarakat 

Hasil penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan 

 memberikan wacana baru bagi masyarakat terkait hukum positif 

yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik, agar masyarakat 

dapat pula menyukseskan demokrasi di Indonesia. 

c. Bagi Peneliti 

Penulisan ini selain dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman 

terkait politik hukum dan UU KIP serta hubungan keduanya juga 

sebagai penulisan tugas akhir yang merupakan syarat agar dapat 

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

F. Metode Penelitian 

        Metode penelitian adalah usaha untuk menghimpun, menganalisa, serta 

mengadakan konstruksi baik secara metodologis, sistematis, dan konsisten 

guna untuk menemukan fakta–fakta yang diamatinya. 
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  Sementara itu C.F.G. Sunaryati Hartono, mengemukakan bahwa metode 

penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan 

yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logis–analitis (logika), 

berdasarkan dalil–dalil, rumus–rumus dan teori–teori suatu ilmu (atau beberapa 

cabang ilmu) tertentu
43

. Rangkaian dari kegiatan semua itu adalah untuk 

melakukan pengujian kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis 

atau teori tentang gejala–gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau 

peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu. 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini pola pendekatan yang digunakan pada dasarnya 

adalah metode penelitian yuridis normatif, yang dimaksud dengan penelitian 

yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada penilaian 

yuridis formal ataupun peraturan perundang–undangan yang berlaku di 

Indonesia, meskipun tidak hanya berkutat sebagaimana penelitian yang 

menggunakan metode tersebut. Mengingat dalam penelitian ini beberapa 

variabel pengaruh dan variabel terpengaruh dalam konstalasi politik menjadi 

satu bagian penting yang akan menjadi landasan dalam melihat, mengamati, 

dan menganalisis serta menguji atas kelahiran dan ekspektasi dari sebuah 

kebijakan hukum yang dilahirkan. 

 

 

 

                                                 
43  C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke–20, 

Alumni, Bandung, hal. 105 
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Dalam hal ini, dirasa perlu untuk mengawali dengan satu asumsi 

sebagaimana yang dilakukan oleh Mahfud MD, bahwa asumsi dasarnya 

adalah hukum merupakan produk politik
44

 . Asumsi dalam suatu penelitian 

merupakan anggapan–anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan 

pijakan berpikir dan bertindak dalam pelaksanaan penelitian. Dengan 

asumsi ini, menunjukkan  bahwa ada pengaruh konfigurasi politik terhadap 

produk dari sebuah kebijakan di bidang hukum, termasuk kaitannya dengan 

objek penelitian yang sekarang sedang dilakukan yakni menyangkut Politik 

Hukum terhadap UU KIP dalam rangka mewujudkan demokrasi di 

Indonesia. 

2. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan–bahan hukum primer 

Sumber bahan hukum primer adalah bahan–bahan yang mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan antara 

lain adalah: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

3. Rancangan Undang–Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik . 

4. Risalah Undang–Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

                                                 
44  Mahfud MD, op cit. hal. 2. 
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b. Bahan–bahan hukum sekunder 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro
45

 bahan-bahan hukum sekunder 

merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum 

primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum 

primer, antara lain adalah: 

1. Hasil–hasil penelitian, berupa makalah, hasil seminar, lokakarya 

maupun hasil–hasil kegiatan Focus Groups Discussion (FGD) yang 

masih sangat relevan dengan materi/sunstansi penelitian. 

2. Hasil karya ilmiah para sarjana; terkait dengan bahan sekunder ini, 

penulis menggunakan karya ilmiah berupa buku–buku yang relevan 

dengan pokok bahasan/fokus kajian dalam penelitian ini terutama 

buku–buku terkait kajian politik hukum, demokrasi, sampai pada 

buku–buku yang mengupas mengenai informasi publik. 

3. Termasuk data maupun dokumentasi dari beberapa media cetak atau 

elektronik, baik nasional maupun lokal yang ada kaitannya dengan 

perkembangan mengenai politik hukum di Indonesia, perkembangan 

Undang–Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi 

Publik di Indonesia, maupun perkembangan praktek penegakan 

hukum dan kondisi dunia hukum yang sering dilakukan dan 

dipublikasikan oleh media dengan hasil polling pendapat masyarakat 

mengenai persoalan hukum yang terbaru (up to date). 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

                                                 
45  Ronny Hanitijo Soemitro,1985, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, hal. 25. 
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Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan beberapa cara 

yaitu: dokumentasi, kepustakaan, dan wawancara. Dokumentasi sendiri 

merupakan suatu teknik pengumpulan data tertulis, tercetak, atau terekam 

yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan baik itu dari internet, 

majalah, dan sumber–sumber lain yang berkaitan dengan masalah politik 

hukum dan UU KIP, sedangkan kepustakaan merupakan suatu cara dimana 

penulis mencari teori–teori hukum melalui buku–buku, jurnal, maupun 

karya–karya ilmiah lainnya. Wawancara merupakan suatu cara yang 

dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan bahan melalui dialog tanya 

jawab langsung dengan pakar–pakar komunikasi, pakar hukum, maupun 

masyarakat umum dan pemerintah dalam rangka mencari data yang 

berkaitan dengan masalah politik hukum dan UU KIP. 

4. Analisa Bahan Hukum 

Adapun dalam penelitian hukum ini menggunakan deskriptif kualitatif 

konten analisis yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat 

mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik 

tetapi didasarkan atas  analisis yang diuji dengan norma–norma dan kaidah–

kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yang disertai 

dengan mengkaji isi dari UU KIP. Selain itu juga metode analisa data yang 

bersumber dari beberapa media, baik cetak maupun elektronik. Hal ini untuk 

melihat gejala dan beberapa kejadian maupun peristiwa yang masih cukup 

relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

Disamping implikasi yuridis yang ada pasca lahirnya UU KIP baik dari 
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perspektif hukum maupun politik. Sehingga implikasi dari lahirnya UU KIP 

tersebut dapat ditelusuri dari konfigurasi yang terjadi dalam aspek 

keterbukaan informasi publik yang selama ini diperoleh oleh masyarakat. 

Sementara untuk menemukan pengaruh ataupun aspek kajian politik 

hukum, mencoba untuk menyandarkan pada metode (sintesis) yakni 

penggabungan berbagai unsur yang sebenarnya berdiri sendiri menjadi satu 

kesatuan yang baru yang mana unsur–unsur itu saling terkait dan saling 

pengaruh–mempengaruhi
46

. Disinilah letak dimana terjadinya sebuah proses 

konfigurasi politik dengan hukum yang nantinya menjadi satu kebijakan 

(policy) negara dalam memperjuangkan tujuannya tersebut. 

G. Sistematika Penulisan 

        Dalam penyusunan penelitian ini, dibagi dalam 4 (empat) bab, dengan 

tujuan agar menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis sehingga dapat 

dengan mudah untuk dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang kemunculan gagasan yang terangkai dengan 

rumusan   permasalahan. Untuk memperkuat gagasan dan makna 

pentingnya penelitian ini, selain itu juga menyertakan tujuan 

dilakukannya penelitian, sehingga dalam proses pembahasan tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian yang dimaksud. Sementara 

untuk memenuhi tujuan penelitian ini menggunakan metode 

                                                 
46 . Mahfud MD op.cit. hal. 106. 
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penelitian yang digunakan dengan ragam pendekatan, disertai 

dengan deskripsi data–data maupun bahan hukum yang menjadi 

acuan dasar dalam menganalisa, serta sistematika penulisan dengan 

harapan dapat mempermudah mempelajari hasil penelitian ini. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menyajikan beberapa kajian antara lain menjelaskan 

mengenai konsep negara hukum; konsep politik hukum yang 

meliputi pengertian politik hukum dan tujuan politik hukum; 

informasi publik dan konsep demokrasi yang meliputi konsep 

informasi publik dan konsep demokrasi, demokrasi konstitusionil, 

macam-macam demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, serta 

pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang diklasifikasikan menjadi 

tiga klasifikasi yakni pada masa orde lama, orde baru, dan masa 

reformasi; konsep akuntabilitas dan transparansi yang meliputi 

konsep akuntabilitas, dan konsep transparansi; serta yang terakhir 

adalah mengenai pengaturan hukum tentang keterbukaan informasi 

publik di Indonesia yang diklasifikasikan menjadi lima klasifikasi 

yakni pengaturan di dalam konstitusi, deklarasi, undang-undang, 

peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. 
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BAB III : PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan pembahasan mengenai bagaimana 

politik hukum UU KIP di Indonesia, dan implikasi hukum UU KIP 

terhadap akses informasi publik yang cenderung tertutup di 

Indonesia. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini akan menuliskan kesimpulan dari seluruh analisa dan 

pembahasan yang disajikan dalam bab–bab sebelumnya, sekaligus 

memberikan saran–saran dengan harapan dapat memberikan 

kontribusi positif dalam khasanah keilmuan hukum pada umumnya, 

dan di bidang politik hukum UU KIP pada khususnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


