
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Keterbukaan informasi publik merupakan hak individu yang dapat 

diwujudkan melalui ketersediaan informasi. Ketersediaan informasi tersebut 

sepatutnya bersifat terbuka dan transparan.  

Pasal 19 Deklarasi Universal PBB Hak Asasi Manusia, mengatur 

tentang hak kebebasan mengutarakan pendapat dan gagasan. Hal tersebut 

yang dimaksud bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan 

mengemukakan pendapat dan gagasan; mencakup hak untuk memegang 

pendapat tanpa campur tangan, menerima, mencari dan menyebarkan 

informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan 

garis batas negara.1 

Indonesia merupakan negara demokratis, tentu keterbukaan informasi 

merupakan ciri penting di dalamnya. Keterbukaan informasi ini perihal 

kebebasan dalam perolehan informasi. Di Indonesia sendiri, pemerintah 

telah mengatur akan adanya hak dalam perolehan informasi, dalam 

konstitusi UUD 1945 pada Pasal 28F2 dan Undang - Undang  lainnya seperti 

UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM3, kemudian UU No.40 Tahun 1999 

                                                             
1
Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia, pasal 19, 

https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf, 
diunduh pada 6 Februari 2017 
2 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf, 

diunduh pada 6 Februari 2017 
3 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm, 

diakses pada 6 Februari 2017 

https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf
http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm
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tentang Pers Pasal 4.4 Dalam perwujudan keterbukaan informasi publik, 

pemerintah Indonesia secara khusus mensahkan adanya keberadaan 

Undang – Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(UU KIP). 

Pedoman prinsip keterbukaan informasi publik diatur dalam UU KIP 

bahwa, “Semua informasi yang dikuasai oleh badan publik bersifat terbuka 

selain yang dikecualikan”.5 

Keberadaan informasi publik selalu terkait dengan adanya badan 

publik. Menurut Pasal 7 UU KIP, badan publik wajib menyediakan, 

memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah 

kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang 

dikecualikan sesuai dengan ketentuan.6  

Contoh badan publik di tingkat pemerintahan pusat yakni kementerian 

dan lembaga pemerintah non kementerian. Serta contoh badan publik di 

tingkat pemerintahan daerah yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

dalam bentuk dinas dan badan. 

Badan publik sebagai organisasi melaksanakan komunikasi 

organisasi. Liliweri menyatakan, fungsi komunikasi organisasi dibagi menjadi 

dua, yakni umum dan khusus. Fungsi umumnya; untuk memberi gagasan, 

pendapat, meninggikan kapasitas karyawan,  memperjelas jabatan atasan 

                                                             
4
 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_40_99.htm, diakses pada 6 

Februari 2017 
5
 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pasal 

11, https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/perkip%20no%201%20tahun%202010.pdf, 
diakses pada 6 Februari 2017 

6
 Ibid, pasal 7 

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_40_99.htm
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/perkip%20no%201%20tahun%202010.pdf
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dan bawahan beserta pekerjaannya serta menyampaikan informasi kepada 

individu atau kelompok tentang mengenai pelaksanaan suatu pekerjaan.7 

Sedangkan fungsi khususnya; mendasari karyawan untuk terlibat 

dalam organisasi, mendasari karyawan dalam  menciptakan relasi,  

mendasari karyawan dalam perlibatan pengambilan keputusan.8 

Salah satu fungsi umum komunikasi organisasi yakni untuk 

memberikan informasi kepada kelompok/individu terkait pelaksanaan 

pekerjaan9. Menurut UU KIP, informasi yang diberikan badan publik sebagai 

bagian dari komunikasi organisasi terdiri dari 4 kategori informasi publik.  

Kategori informasi publik meliputi: 1. informasi yang wajib disediakan 

dan diumumkan secara berkala, 2. informasi yang wajib diumumkan secara 

serta – merta 3. informasi yang wajib tersedia setiap saat dan 4. informasi 

yang dikecualikan.10 

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala 

adalah informasi yang muncul setiap 6 (enam) bulan sekali. Informasi yang 

wajib dan diumumkan secara serta merta merupakan informasi yang dapat 

mengecam hajat hidup orang banyak.  

Sedangkan Informasi yang wajib tersedia setiap saat merupakan 

informasi yang harus disediakan badan publik dan bisa langsung diberikan 

kepada pemohon informasi publik. Serta informasi yang dikecualikan adalah 

informasi yang dapat mengecam negara, perekonomian serta individu. 

                                                             
7
 Ruliana, Poppy. 2016. Komunikasi Organisasi Teori dan Studi Kasus Edisi Kedua. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. Hal. 34. 
8
 Ibid,  Hal.35. 

9 Ibid,  hal.34 
10

 Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab IV-Bab V, 

https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf, diunduh pada 6 Februari 
2017 

https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf
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Komisi Informasi Pusat melalui Peraturan Komisi Informasi (PERKI) 

No. 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan Informasi Publik, mengatur  

standar penyajian informasi 4 kategori informasi tersebut diatas. 

Standar layanan informasi untuk informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala antara lain: informasi profil, program, kinerja, 

laporan keuangan, laporan akses informasi publik, informasi 

peraturan/keputusan/ kebijakan, laporan hak dan tata cara memperoleh 

informasi publik.11 

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta meliputi: informasi 

terkait bencana alam/non alam, bencana sosial, penyebaran penyakit 

menular, racun pada bahan makanan, gangguan utilitas publik.12 

Informasi yang wajib tersedia setiap saat antara lain: Daftar Informasi 

Publik (DIP), informasi peraturan/keputusan/kebijakan badan publik, seluruh 

informasi lengkap wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, 

informasi organisasi, kepegawaian, administrasi, keuangan.13 

Sedangkan informasi yang dikecualikan dilandaskan atas 

penkhususan atas informasi yang menghalangi proses penegakan hukum, 

informasi yang mengacaukan kepentingan perlindungan hak kekayaan 

itelektual, informasi yang menyampaikan kakayaan alam Indonesia, dsb.14 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka peneliti 

merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut; “Sejauh mana 

kesesuaian perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

                                                             
11

 Ibid, Bab IV pasal 9 
12

 Ibid, Bab IV pasal 10 
13

 Ibid, Bab IV pasal 11 
14

 Ibid, Bab V pasal 17 
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menyediakan layanan informasi berdasarkan PERKI No 1 Tahun 2010 

melalui situs sepanjang tahun 2017?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesesuaian 

perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan layanan 

informasi berdasarkan PERKI No 1 Tahun 2010 melalui situs sepanjang 

tahun 2017. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, didapatkan beberapa manfaat yang dikemukakan 

menjadi dua sisi; 

a. Manfaat Teoritis 

- Sebagai landasan dalam media pembelajaran terkait penyediaan 

kategori informasi sepanjang tahun 2017 oleh OPD Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) (Perda Nomor 9 Tahun 

2016) 

- Sebagai literatur dan sumber data dalam hal terkait penyediaan dan 

keterbukaan informasi publik 

b. Manfaat Praktis 

- Bagi peneliti, penelitian dapat menjadi wawasan mengenai 

penyediaan kategori informasi sepanjang tahun 2017 oleh OPD 

Pemprov Jateng (Perda Nomor 9 Tahun 2016) 

- Bagi Pemprov Jateng, sebagai salah satu bagian data atau informasi 

yang dapat digunaan menjadi uji telaah keterbukaan dan penyediaan 

informasi sesuai ruang lingkupnya. 

 



 

6 
 

1.5. Metodologi Penelitian 

Metodologi riset komunikasi dibagi menjadi 2  yakni Riset Kuantitatif 

dan Riset Kualitatif. Penelitian ini menggunakan riset Kualitatif. Riset 

kualitatif bertujuan untuk menyatakan fakta mendalam lewat penyatuan data 

sedalam – dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau 

sampling. Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman 

(kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data.15  

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan Deskriptif. Menurut Moleong, metode deskriptif merupakan 

suatu metode yang datanya berbentuk kata – kata, gambar dan bukan 

angka – angka. Data tersebut berasal dari foto, naskah wawancara, 

catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen resmi.16 

2. Jenis Data 

Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Data primer merupakan data yang bersumber dari/atau tangan pertama di 

lapangan.17 Pencarian data tersebut didapatkan dari responden sebagai 

objek penelitian yang dijadikan sebagai media penyedia informasi atau 

data. 

Data sekunder merupakan data  yang didapatkan dari sumber 

kedua atau sumber sekunder.18 Data ini didasarkan pada informasi yang 

dikumpulkan/sumber yang telah ada. Situs web, publikasi pemerintah , 

                                                             
15

 Kriyantono, Rachmat. 2008. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, hal. 56. 
16 Ibid, hal. 11. 
17 Ibid, hal. 41. 
18 Ibid., hal. 42. 
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catatan atau dokumentasi perusahaan, internet dan seterusnya 

merupakan sumber data sekunder.19  

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara 

untuk data primer dan metode studi dokumentasi untuk data 

sekunder. 

Wawancara merupakan suatu percakapan lisan yang dilakukan 

oleh 2 orang berhadapan dan terpusat pada suatu masalah (Kartono, 

1980: 171)20. 

2 Jenis wawancara yakni: 

1. Wawancara dalam riset kualitatif; merupakan wawancara intensif 

dan tak berstruktur untuk menghasilkan jawaban hasil yang 

mendalam. 

2. Wawancara dalam riset kuantitatif; merupakan wawancara 

terstruktur yang digunakan sebagai penambah data yang bersumber 

dari kuesioner.21 

Menurut Rachmat Kriyantono, dokumentasi merupakan metode 

penyatuan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi 

pendukung analisis dan interpretasi data22 

 

 

 

                                                             
19

 Moleong, Lexy. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal 

15. 
20

 Gunawan, Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik, Edisi 1 Cetakan 4. 

Jakarta: Bumi Aksara, hal. 160. 
21

 Kriyantono, Rachmat, Op. Cit, hal. 98. 
22

 Ibid., hal. 118. 
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4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis Deskriptif 

dan analisis Interaktif Miles dan Huberman.  Analisis deskriptif 

merupakan analisis yang bertujuan membuat analisis deskripsi 

sistematis mengenai fakta dan sifat populasi/objek tertentu.23 

Teknik analisis Interaktif Miles dan Huberman mengemukakan 

3 tahapan yang harus dikerjakan saat menganalisis data penelitian 

kualitatif, yaitu 1) reduksi data (data reduction); 2) penguraian data 

(data display); dan 3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion 

drawing/verifying).24 

Mereduksi data yakni kegiatan merangkum, memilih hal – hal 

pokok, memusatkan hal – hal penting serta memilih tema dan 

polanya (Sugiyono, 2007: 92). Penguraian data yang dimaksud 

merupakan kumpulan informasi yang sudah disusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan langkah (Miles dan Huberman, 1992: 17). Penarikan 

kesimpulan yakni perolehan penelitian yang diperoleh dari analisis 

data.25 

5. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan  keseluruhan objek/fenomena yang 

diriset.26 

                                                             
23

 Ibid., hal. 67 
24

 Gunawan, Imam, Op.Cit., hal. 211-212 
25

 Ibid., hal. 211-212. 
26

 Kriyantono, Rachmat, Op. Cit, hal. 151. 
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Yang dimaksud sampel adalah bagian keseluruhan objek/ 

fenomena yang akan diteliti.27 Terdapat 2 jenis teknik sampel, yaitu 

Sampel Probabilitas dan Sampel Nonprobabilitas. 

Sampel probabilitas adalah sampel yang diperoleh melalui 

kemungkinan/probabilitas dari setiap unsur populasi yang  berpotensi 

mempunyai kemungkinan yang sama.28 Sedangkan sampel 

nonprobabilitas merupakan teknik sampel yang tidak melewati teknik 

random.29 Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tergolong dalam 

jenis teknik sampel nonprobabilitas. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan menggambarkan sistematika penulisan laporan 

berdasar bab – bab yang telah dirancang peneliti terkait penelitian. 

BAB I 

Berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, sampel dan populasi, 

tatakala penelitian dan sistematika penulisan laporan 

BAB II 

Bab ini berisikan teori yang relevan dengan masalah penelitian. Berisikan 

acuan Penelitian Terdahulu, kajian Komunikasi Organisasi, Badan Publik dan 

Informasi Publik 

 

 

 

                                                             
27

 Ibid, hal. 151 
28

 Ibid, hal. 152. 
29

 Ibid, hal. 156. 
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BAB III 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan secara rinci dalam 

penelitian; rancangan penelitian, prosedur penelitian, teknik penarikan 

sampel, penetapan variabel penelitian dan teknik analisis data penelitian 

BAB IV 

Bab ke empat penelitian ini menyajikan hasil penelitian dalam bentuk data 

BAB V 

Bab ini berisikan kesimpulan dari analisis dan interpretasi data serta saran 

dari permasalahan penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


