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 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

lahir atas pertimbangan bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan

sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaran

Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada

kepentingan publik. Pengelolaan akan informasi publik merupakan salah satu

upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

 Undang-undang ini bertujuan untuk 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, akuntabel serta dapat

dipertanggungjawabkan.Undang-undang ini menjamin setiap warga Negara 

atau badan hukum untuk memiliki akses informasi terhadap Badan Publik

terkait penyelenggaraan Negara.
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Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan publik

karena dapat membantu pemerintah dalam hal mempermudah sosialisasi

kepada masyarakat serta nantinya apabila suatu peraturan diundangkan atau

misalnya suatu perda (peraturan daerah) di sahkan tidak adanya konflik yang 

terjadi di masyarakat. Secara eksplisit Tujuan dari peran serta masyarakat

dalam perumusan kebijakan publik yaitu untuk:

1. Meningkatkan proses pertukaran informasi antara masyarakat, 

Pemerintah Kota/Daerah, dan DPRD.

2. Meningkatkan pertanggungjawaban masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Menyediakan wahana pendidikan politik bagi masyarakat.

4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan kebijakan

daerah.Selain mempermudah sosialisasi pemberdayaan masyarakat

dalam pengambilan kebijakan publik sehingga masyarakat dapat belajar

mengenai politik bagi masyarakat dengan memanfaatkan aspirasi-

aspirasi untuk perumusan suatu peraturan perundang-undangan. 

UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) 

sudah sangat membantu masyarakat daerah khususnya untuk dapat

mengetahui dan mengakses dan ikut berperan serta dalam perumusan

kebijakan publik dengan penyediaan sarana yang mudah diakses oleh

seluruh lapisan masyarakat. 
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Dalam UU KIP pasal 3 menyebutkan tujuan dari diberlakukannya UU ini

yaitu:

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 memengaruhi 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. 

PUSANEV_B
PHN



Dengan dikeluarkannya UU KIP ini maka pemerintah telah membuka

akses sebanyak-banyaknya kepada setiap lapisan masyarakat yang ingin

berperan serta dalam perumusan kebijakan publik. Serta tidak lain 

pemerintah bertugas untuk menyediakan segala bentuk Informasi-

Informasi agar masyarakat dapat mengetahui, mempelajari, 

mengembangkan, mengelola dan ikut serta dalam perumusan kebijakan

publik melalui media elektronik maupun Non elektronik. Dari 

pembahasan mengenai peran serta masyarakat dalam perumusan

kebijakan publik dapat diambil kesimpulan bahwa:

a. Untuk menjalankan amanat UUD RI 1945 pasal 18 pemerintah

mengikutsertakan masyarakat untuk berperan dalam perumusan

kebijakan publik. 

b. Peran serta masyarakat juga dapat mempermudah kinerja pemerintah

maupun pemerntah daerah dalam hal sosialisasi kepada masyarakat

untuk menghindari adanya sengketa yang terjadi akibat kesalahn dari

peraturan yang akan dibuat. 

c. Peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan publik juga

sebagai ladang pembelajaran berpolitik bagi masyarakat. 
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hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor
dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan
masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat
(eksternal) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. kemampuan
masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. 
menurut max weber dan zanden (1988), mengemukakan pandangan
multidimensional tentang stratifikasi masyarakat yang mengidentifikasi
adanya 3 komponen di dalamnya, yaitu kelas (ekonomi), status (prestise) 
dan kekuasaan.

kelas (ekonomi) akan membedakan kelompok masyarakat satu
dengan yang lain apabila ditinjau dari tingkat pendapatan dan
kekayaan. status bergantung pada keberadaan bagaimana
seseorang dilihat atau dinilai. sedangkan kekuasaan menurut thio
(1989) adalah kemampuan seseorang untuk meminta orang lain 
melakukan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan olehnya. biasanya
yang lebih banyak kekayaannya, maka akan lebih besar kekuasaan
yang dimilikinya.
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stratifikasi masyarakat tersebut akan menyebabkan terbentuknya

kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang akan mempengaruhi

perilaku tolong menolong yang menjadi jiwa partisipasi. faktor-faktor

yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:

A. FAKTOR INTERNAL
untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok

masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok

didalamnya. tingkah laku individu berhubungan erat atau

ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, 

pengetahuan pekerjaan dan penghasilan (slamet, 1994:97). secara

teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat

partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, 

lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, 

keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat

berpengaruh pada partisipasi (slamet, 1994:137-143).
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menurut plumer (dalam suryawan, 2004:27), beberapa faktor yang mempengaruhi

masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

1. pengetahuan dan keahlian. dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi

seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. hal ini membuat masyarakat

memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;

2. pekerjaan masyarakat. biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat

lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk

berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. seringkali alasan yang mendasar pada

masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan

dengan keinginan untuk berpartisipasi;

3. tingkat pendidikan dan buta huruf. faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan

kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan

melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada. tingkat buta huruf pada

masyarakat akan mempengaruhi dalam partisipasi;

4. jenis kelamin. sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih

menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan

masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan

akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok

permasalahan;

5. kepercayaan terhadap budaya tertentu. masyarakat dengan tingkat

heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan

menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang 

digunakan. seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan

konsep-konsep yang ada.
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B. FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

menurut sunarti (dalam jurnal tata loka, 2003:9), faktor-

faktor eksternal ini dapat dikatakan stakeholder, yaitu

semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai

pengaruh terhadap program ini. stakeholder kunci

adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat

signifikan, atau mempunyai posisi penting guna

kesuksesan program. pengaruh bertitik tolak kepada

bagaimana kewenangan atau kekuatan pengaruh

stakeholder tersebut, pentingnya bertitik tolak pada

permasalahan, kebutuhan dan kepentingan stakeholder 

yang menjadi prioritas dalam program.
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menurut sunarti (dalam suryawan 2004:29), menjelaskan tentang

hambatan-hambatan yang dapat ditemui dalam pelaksanaan

partisipasi oleh masyarakat yang bersangkutan, antara lain adalah

sebagai berikut:

1. kemiskinan. hambatan ini dapat merupakan faktor yang 

mendasar karena dengan kemiskinan seseorang akan

berpikir lebih banyak untuk melakukan sesuatu yang 

mungkin saja tidak menguntungkan bagi diri atau

kelompoknya;

2. pola masyarakat yang heterogen. hal tersebut akan

mengakibatkan timbulnya persaingan dan prasangka

dalam sistem masyarakat yang ada;

3. sistem birokrasi. faktor ini dapat dijumpai di lingkungan

pemerintahan. seringkali birokrasi yang ada melampaui

standar serta terpaku pada prosedur formal yang 

komplek.
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Terima Kasih
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