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Penantian panjang itu kini berakhir. 
Undang-Undang Keterbukaan 
Informasi Publik (UU KIP) 
akhirnya disahkan pada sidang 

paripurna DPR, Kamis dua pekan lalu. 
Momen ini merupakan ujung jalan berliku 
yang harus ditempuh selama delapan 
tahun. Kini draf UU KIP itu dikirim ke 
meja presiden untuk diberi nomor dan 
diundangkan.

Sejak diajukan sebagai insiatif 
DPR pada tahun 2000, RUU KIP 
terbentur-bentur polemik. Pemerintah 
dan parlemen tak kunjung menemukan 
titik temu dalam merumuskan aturan 
yang menjamin hak publik mengakses 
informasi negara. Saking alotnya, pem-
bahasan RUU itu makan waktu dua kali 
masa jabatan DPR dan dua kali periode 
pemerintahan.

Kamis pekan lalu dinilai sebagai 
tonggak kebebasan informasi publik. 
Indonesia menjadi negara kelima di Asia 

dan negara ke-76 di dunia yang meng-
adopsi prinsip keterbukaan informasi 
dalam undang-undang tersendiri. 
Posisinya kini sama dengan India, 
Jepang, Thailand, dan Nepal.

Tak mengherankan, baik peme-
rintah maupun DPR menganggap RUU 
KIP sebagai masterpiece. ‘’Ini produk 
andalan Komisi I,’’ kata anggota Komisi 
I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 
Suryama Sastra. Kebanggaan itu tak 
bisa dia sembunyikan, karena komisinya 
merupakan pembentuk panitia kerja yang 
menggodok RUU itu.

Hal yang sama dirasakan Men-
teri Komunikasi dan Informatika (Men-
kominfo), Mohammad Nuh. Dalam 
sambutannya pada sidang paripurna 
DPR, mantan Rektor Institut Teknologi 
10 November, Surabaya, itu mengatakan 
bahwa pengesahan RUU KIP menjadi 
tonggak baru dalam keterbukaan infor-
masi di Indonesia. ‘’Ini menuntut 

semua elemen bangsa untuk melakukan 
transparansi,’’ katanya.

Banyak hal dicapai dalam RUU 
yang terdiri dari 13 bab dan 64 pasal 
itu. Yang paling fundamental adalah 
pengakuan hak masyarakat atas informasi 
yang dimiliki lembaga publik. Hal ini 
dijamin dalam Pasal 4 bahwa setiap orang 
berhak memperoleh informasi, dengan 
meminta kepada lembaga publik.

Masih dalam pasal yang sama dise-
butkan, pemohon berhak mengajukan 
gugatan ke pengadilan apabila mendapat 
hambatan. Yang dimaksud dengan badan 
publik di sini adalah lembaga negara 
maupun swasta yang mendapat alokasi 
dana dari APBN, APBD, bantuan 
luar negeri, dan penghimpun dana 
masyarakat.

Hak masyarakat untuk melongok 
informasi dari lembaga-lembaga itu 
dijamin secara penuh. Dalam Pasal 7 
disebutkan, badan publik wajib mem-
berikan informasi yang akurat dan tak 
menyesatkan, dengan menyediakan sis-
tem informasi yang baik sehingga dapat 
diakses dengan mudah. Bagi lembaga 
publik yang tidak menyediakan informasi 
itu (Pasal 9), pejabatnya diancam dengan 
hukuman kurungan satu tahun atau denda 
paling banyak Rp 5 juta.

Meski sudah digodok di parlemen, 
undang-undang itu belum siap pakai. Se-
belum undang-undang itu berlaku efektif, 
parlemen dan eksekutif menyepakati 
masa transisi selama dua tahun sejak 
tanggal diundangkan. Hal ini tertuang 
pada Pasal 64 undang-undang itu. Masa 
transisi diperlukan karena pemerintah 
akan membentuk Komisi Informasi, 
lembaga independen yang mengatur 
pelaksanaannya.

Komisi Informasi akan menjadi 
lembaga regulator dan berwenang me-
nyelesaikan sengketa akses informasi 
publik antara lembaga publik dan 
masyarakat. Komisi ini bersifat indepen-
den dan merupakan representasi ma-
syarakat dalam rangka check and balance 
kekuasaan.

Namun jangka waktu transisi itu 
memicu komentar miring. Anggota De-
wan Pers yang juga anggota Masyarakat 
Pers dan Penyiaran Indonesia, Abdullah 
Alamudi, menganggap dua tahun itu ada-
lah waktu untuk mengamankan pemilu. 
Pemerintah, katanya, tak ingin dapurnya 
diutak-atik dulu sebelum pemilu. “Saya 
tidak ingin suuzan, tapi apa boleh buat,” 
tuturnya.

Keraguan itu ditepis Mohammad 
Nuh. Secara khusus, ia mengadakan 
siaran pers, Kamis pekan lalu. Menurut 

Kebebasan Itu 
Masih Lonjong
Indonesia menjadi negara kelima di Asia yang mengadopsi 
prinsip keterbukaan informasi. UU KIP melenceng dari semangat 
awal. Pelaksanaannya rentan kooptasi pemerintah.
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Pengesahan RUU KIP menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR
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dia, penundaan itu terjadi karena masalah 
teknis semata. Jangka waktu itu, kata 
Nuh, digunakan untuk mempersiapkan 
infrastruktur, seperti peraturan peme
rintah, peraturan menteri, pembentukan 
Komisi Informasi, dan sosialisasi.

Namun sebagian publik meng
anggap undangundang itu masih 
lonjong, belum bulat. Di antara yang 
tidak puas atas hasil itu adalah Koalisi 
untuk Kebebasan Informasi (KBI). 
KBI adalah gabungan 16 lembaga non
pemerintah yang sejak awal mencermati 
masalah ini. Di antara anggotanya adalah 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, 
The Habibie Center, Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI), Indonesian Center for 
Environmental Law (ICEL), Kontras, 
Imparsial, dan Institut Studi Arus 
Informasi (ISAI).

KBI menilai undangundang itu 
melenceng dari semangat awal, karena in
formasi publik dianggap sebagai kebaikan 
hati pemerintah, bukan pemenuhan 
hak masyarakat. Untuk itulah, beberapa 
pasal menyebutkan sanksi bagi penerima 
informasi apabila menyalahgunakannya. 
‘’Ini kriminalisasi publik,’’ ungkap 
Koordinator KBI, Agus Sudibyo, kepada 
Gatra. Pada Pasal 51 diatur bahwa 
mereka yang menggunakan informasi 
publik secara melawan hukum dipidana 
satu tahun atau denda Rp 5 juta.

Di negara lain, ungkap Agus 
Sudibyo pula, undangundang kebebasan 
informasi publik meregulasi jaminan 
akses publik, bukan malah mengatur 
penggunanya. Bila ada pidana, itu bagi 
yang menutup, merusak, atau membuka 
informasi yang dikecualikan. “Pasal itu 

cek kosong untuk mendakwa pengguna 
informasi,’’ ujar Direktur Eksekutif 
Yayasan SET itu. Pemerintah, katanya, 
tidak memahami posisinya sebagai pe
megang kewajiban, sedangkan masya
rakat adalah pemegang hak.

UU KIP dibuat sebagai kerangka 
hukum untuk mereformasi birokrasi 
guna mewujudkan good governance. 
Proses pembahasannya yang panjang 
menunjukkan konservativisme peme

rintah yang belum benarbenar sepenuh 
hati memproyeksikan diri menuju rezim 
keterbukaan.

Dalam perjalanannya nanti, 
undangundang itu dinilai rentan 
dibajak. Komisi Informasi, menurut 
Pasal 25 undangundang itu, terdiri 
dari tujuh orang anggota, yang 
mencerminkan unsur pemerintah dan 
masyarakat. Namun tidak diatur porsi 
perbandingannya. Maka, pemerintah 
bisa saja menempatkan wakilnya 
hingga enam dari tujuh anggota Komisi 
Informasi. ‘’Bahkan lembaga ini dibiayai 
dengan alokasi anggaran Depkominfo,’’ 
Agus menambahkan.

Di balik pasalpasal penting yang 
ada, ternyata ada yang raib dari draf awal. 
Pada draf yang pertama kali diusulkan 
DPR, ketentuan umum badan publik 
memberi cakupan lebih luas. Termasuk 
perusahaan swasta yang memegang 
kontrak kerja dengan pemerintah. 
Misalnya perusahaan pertambangan, 
pemberangkatan haji, pengerah tenaga 
kerja, dan perusahaan yang menjalankan 
pelayanan publik, seperti perusahaan 
listrik dan telekomunikasi. Namun, dalam 
undangundang yang telah disahkan itu, 
mereka tak masuk. BUMN dan partai 
politik juga tidak secara eksplisit disebut 
dalam ketentuan umum undangundang 
itu. 

Mujib Rahman

tahanan dan menyangkut kebijakan luar 
negeri Amerika Serikat.

Dephan kalah, lalu diwajibkan me
nyerahkan 2.000an lembar dokumen yang 
semula disebutkan sebagai rahasia negara. 
Dokumen itu berisi transkrip kesaksian para 
tahanan, pernyataan tertulis mereka, dan 
dokumen penting lainnya.

Dari dokumen itu terungkap, banyak 
korban tak bersalah yang telanjur disiksa di 
Guantanamo. Misalnya pedagang buah asal 
Arab Saudi yang diciduk otoritas Amerika 
karena disangka sebagai anggota “AlIrata”, 
organisasi teroris. Padahal, ia maupun inte
rogatornya tak paham apa itu “AlIrata”. Ada 
lagi seorang tahanan “aneh” yang menderita 
lumpuh selama 15 tahun karena stroke, tapi 
dijejali tuduhan serius sebagai anggota Hizb
IIslamiy, yang akan melakukan pengeboman 
pada kepentingan Amerika di luar negeri.

Atas kemenangan AP itu, Pemerintah 
Amerika Serikat dibebani tagihan biaya 
pengacara yang telah dikeluarkan kantor 
berita itu senilai US$ 100.000. 

Mujib Rahman

Membuka Sisi Gelap 
Guantanamo

Pada November 2004, kantor berita 
Associated Press (AP) mengajukan 
permohonan resmi kepada Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat untuk mengakses 
dokumen milik Guantanamo, penjara khusus 
teroris milik Pemerintah Amerika Serikat 
di dekat Kuba. Di bawah UndangUndang 
Kebebasan Informasi Publik (Freedom of 
Information Act FOIA), kantor berita swasta 
yang berpusat di New York itu menuntut 
Departemen Pertahanan (Dephan) transparan 
atas apa yang terjadi di Penjara  Guantanamo.

Enam bulan setelah AP melayangkan 
permohonan resmi itu, Dephan tak kunjung 
membeberkan dokumen dimaksud. Atas 
penolakan ini, AP menempuh jalur hukum 
dengan mendaftarkan gugatan ke Peng
adilan Federal Manhattan, 19 April 2005. Ar
gumennya, peristiwa yang terjadi di Penjara 
Guantanamo memiliki nilai kepentingan 
publik karena ada hakhak konstitusional 
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Memberikan informasi kepada publik
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