
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana yang 

diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

Sebagaimana negara hukum, keterbukaan informasi juga harus tetap 

menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku di indonesia. Informasi 

merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan 

lingkungan sosialnya. Karena itu kebebasan memperoleh informasi adalah 

hak setiap orang yang wajib dihormati. Karena jika tidak, maka akan 

menimbulkan suatu akibat yang tidak sesuai aturan-aturan dalam 

menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik. 

 

Memperoleh dan mengakses informasi merupakan hak asasi manusia, maka 

keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting demokratis 

yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan 

penyelenggaraan negara yang baik. Dengan adanya keterbukaan informasi 

publik bisa menjadi sarana dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang 

berakibat pada kepentingan publik selain sebagai salah satu upaya untuk 

mengembangkan masyarakat informasi. 



Informasi publik terkait dengan peranan badan publik baik pemerintah atau 

negara maupun non pemerintah yang menghasilkan serta mengelola informasi 

yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sebagai adanya jaminan kepatian 

hukum dalam setiap kebijakan administrasi negara harus dituangkan dalam 

suatu peraturan perundang-undangan yang berwujud Hak Asasi Manusia 

(selanjutnya di sebut HAM). 

Dasar hukum yang menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan 

suatu HAM diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak 

berkomunikasi dan memeperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi 

dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, dan 

menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 

tersedia.” 

Amanat undang-undang tersebut yang melatar belakangi dibuatnya Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(selanjutnya di sebut UU KIP). Dibuatnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tersebut bertujuan agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam 

pembangunan dengan cara memberikan saran atau ide kepada pemerintah 

mengenai program yang disusun. 

Seiring berjalannya waktu, keterbukaan informasi publik juga mencuatkan 

permasalahan baru. Keterbukaan informasi juga menjadikan lahirnya 

sengketa antara pemberi informasi dan juga badan dan/atau individu yang 

memperoleh informasi. Selain itu banyak badan dan/atau individu yang 

belum memahami tata cara memperoleh informasi, oleh karena itu untuk 



menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah membentuk suatu badan 

independen atau mandiri untuk menangani permasalahan tersebut. 

Pembentukan lembaga independen Komisi Informasi tidak hanya di 

pemerintah pusat saja tetapi juga pemerintah provinsi. Oleh karena Lampung 

merupakan salah satu bagian dari provinsi Indonesia maka Provinsi Lampung 

juga mendirikan Komisi Informasi Provinsi Lampung yang bertujuan untuk 

subjek pembangunan, berperan serta dalam setiap sektor pembangunan yang 

terus didorong agar optimal dalam hal mewujudkan adanya keterbukaan atau 

transparansi informasi publik.  

Keberadaan Komisi Informasi Provinsi Lampung secara teoritis harus mampu 

meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat akan pentingnya 

keterbukaan informasi publik sebagaimana dijamin oleh undang-undang, 

sekaligus masyarakat memahami pemberlakuakan Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Selain itu, memahami hak memperoleh informasi publik yang diperlukan, 

memahami beberapa informasi yang dikecualikan, dan memahami bagaimana 

penyelesaian sengketa terhadap persoalan atau konflik informasi publik. 

Komisi Informasi Provinsi Lampung selayaknya harus mampu mengajak 

lembaga publik baik pemerintah maupun non pemerintah di Provinsi 

Lampung untuk secara bersama-sama sebagai stake holder agar memiliki 

tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan transparansi informasi publik 

di Provinsi Lampung. Oleh karena itu Komisi Informasi Provinsi Lampung 

harus terus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai jembatan antara badan 

dan/atau individu yang memperoleh informasi dan juga pemberi 



informasi.komisi Informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga 

tidak lepas dari kendala atau permasalahan – permasalahan yang ada di sisi 

internal maupun eksternal KI. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Permasalahan  

B. 1. Permasalahan 

a. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi 

Lampung? 

b. Bagaimana faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi 

Informasi Provinsi Lampung? 

B. 2. Ruang Lingkup Permasalahan 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Tugas dan Fungsi Komisi 

Informasi Provinsi Lampung yang sesuai dengan tata peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia, implementasi atau penerapan tugas dan 

fungsi Komisi Informasi tersebut, serta faktor penghambat dalam pelaksanan 

tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Lampung 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

C. 1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui secara jelas pelaksanaan  mengenai tugas dan fungsi 

Komisi Informasi provinsi Lampung. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi 

Komisi Informasi provinsi Lampung. 

 

 

 



C.  2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan 

ilmu pengetahuan dibidang Hukum administrasi Negara dalam lingkup 

pelayanan publik khususnya dalam bidang Keterbukaan Informasi Publik. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi serta 

bahan kajian lebih lanjut bagi Komisi Informasi dalam menjalankan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan 

dan saran kepada Komisi Informasi Publik. 

3) Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi bagi 

pembaca dan masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai 

betapa pentingnya keterbukaan informasi publik. 

 

 

 

 

 

 


