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ureaucracy reformation which is being implemented in Indonesia covers 
many realms, one of them is transperancy. The existance of Law No. B 14/2008 (UU KIP) becomes a hope of transparency enactment of 

governmental functioning in Indonesia.
This paper aims to describe the planning of the empowerment of Documentation 

and Information Management Officer (PPID)of Bantul Regency in the framework of KIP 
and the supporting and constraining factors in the plannning. Research method is 
descriptive qualitative. 

The planning of the PPID empowerment in the framework of KIP in Bantul Regency 
has not formulated optimally. Supporting factors are regulations, IT infrastructure, 
budget, NGO, and the existance of Information Commission of DIY Province. 
Constraining factors are the absence of detail indicators of planning target, weak 
coordination, lack of socialization, human resources, and the weak implementation of 
KIP by local governments in DIY.
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PERENCANAAN PEMBERDAYAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI DALAM RANGKA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

(STUDI DI BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN BANTUL)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi birokrasi yang sedang 

gencar  di ja lankan di  Indonesia  

berlangsung di berbagai bidang, salah 

satunya keterbukaan informasi.  Tujuan 

yang hendak dicapai dari keterbukaan 

informasi adalah open administration 

dimana masyarakat diberikan kepastian 

hukum untuk mengakses informasi yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan. Hadirnya Undang-

Undang No. 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) 

menjadi tumpuan harapan bagi 

terwujudnya keterbukaan informasi 

atau transparansi. Namun, dua tahun 

sejak diberlakukannya UU KIP ini, 

pelaksanaan keterbukaan informasi 

publik di tingkat pemerintah daerah 

belum dapat diimplementasikan 

sepenuhnya. Dengan kata lain, masih 

banyak pemerintah daerah yang secara 

pengembangan kelembagaan dan 
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substantif belum melaksanakan UU KIP 

(Tifa Foundation, 2012). Pengembangan 

kelembagaan adalah pembentukan 

struktur Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumen-tasi (PPID), sedangkan 

yang dimaksud dengan substantif adalah 

pengembangan sistem informasi dan 

dokumentasi. 

Data dari Direktorat Jenderal 

Informasi dan Komunikasi Publik 

Kementrian Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia berikut ini menun-

jukkan sejauhmana implementasi UU 

KIP telah dilaksanakan di berbagai badan 

publik di Indonesia terutama pada sisi 

kelembagaan yaitu pembentukan 

Struktur Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID):

Dilihat dari data di atas, prosentase 

pembentukan PPID di tingkat peme-

rintah kabupaten merupakan prosen-

tase yang terendah, yaitu hanya 11,31%. 

Pemerintah Kabupaten Bantul, Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk 

salah satu dari sedikit Pemerintahan 

Kabupaten yang telah membentuk 

struktur Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID). Pembentukan 

PPID Kabupaten Bantul  ditetapkan 

untuk pertama kalinya melalui Surat 

Keputusan Bupati Bantul No. 205 A 

Tahun 2011 Tentang Penetapan Struktur 

Organisasi ,  Penunjukan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

serta Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Pembantu. Menurut  

Surat Keputusan Bupati Bantul No. 205 A 

Tahun 2011 tersebut, Ketua PPID adalah 

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat 

(Humas) Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bantul. Hal ini berarti bahwa leading 

sector pelaksanaan pengelolaan infor-

masi dan dokumentasi dalam rangka 

Keterbukaan Informasi Publik adalah 

Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul. 

Untuk menjalankan fungsi PPID tersebut 

kemudian ditetapkanlah Peraturan 

Bupati Bantul No. 47 A Tahun 2011 

Tentang Pedoman Pengelolaan Pelaya-

nan Informasi dan Dokumentasi di 
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Tabel 1.1 
Implementasi Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumantasi (PPID) di Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

*Data Ditjen IKP per tanggal 18 Januari 2012

34

129

33

398

93

687

22

30

13

45

12

122

64,71 %

23,26 %

39,39 %

11,31 %

12,90 %

17,76 %

No. Lembaga Jumlah
Telah Membentuk 

PPID
Prosentase

1

2

3

4

5

Kementrian

Lembaga Negara/

Lembaga Setingkat 

Menteri/LNS/LNP

Provinsi

Kabupaten

Kota

Total
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Kabupaten Bantul, serta diterbitkan 

Peraturan Bupati Bantul No. 48 Tahun 

2011 Tentang Tata Cara Pelayanan 

Informasi  Publ ik  di  L ingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bantul. 

Dalam melaksanakan tugasnya, 

Bagian Humas selaku PPID dibantu oleh 

PPID Pembantu yaitu Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi yang berada 

di lingkup Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) di Kabupaten Bantul. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas seba-

gai PPID, Bagian Humas melaksanakan 

kegiatan baru yang diberi nama 

Pemberdayaan PPID.  Kegiatan ini 

dinamakan pemberdayaan PPID karena 

pengelolaan informasi dan dokumentasi 

dalam rangka keterbukaan informasi 

merupakan kegiatan baru yang memer-

lukan upaya pemberdayaan para apara-

tur dalam  melaksanakannya. Adapun 

yang dimaksud dengan pemberdayaan 

aparatur menurut Hendayadi (2011, 

h.61) adalah usaha-usaha atau upaya-

upaya yang dilakukan untuk meningkat-

kan kemampuan, memotivasi, dan 

membangkitkan kesadaran atas potensi 

yang dimiliki oleh setiap aparatur, serta 

usaha-usaha nyata untuk mengembang-

kannya dengan harapan apabila hal ini 

diwujudkan, pelaksanaan  tugas pokok 

dan fungsinya akan lebih optimal. 

Karena itu, kegiatan pemberdayaan PPID 

perlu dipersiapkan melalui tahap 

perencanaan yang tersistematis agar 

program tersebut bisa dijalankan secara 

efektif dan efisien.

Perlunya perencanaan operasional  

kegiatan pemberdayaan  PPID  didasar-

kan pada hasil observasi awal peneliti 

yang menunjukkan bahwa untuk 

kegiatan ini belum ada dokumen 

perencanaan yang khusus. Kegiatan 

baru tercantum secara indikatif dalam 

Rencana Strategis (Renstra) Bagian 

Humas Setda Kabupaten Bantul periode 

2 0 1 1 - 2 0 1 5  d a n  Re n ca n a  Ke r j a  

Anggaran/Dokumen Pengelolaan 

Anggaran (RKA/DPA) tahun 2011 dan 

tahun 2012. Pengelolaan informasi dan 

d o ku m enta s i ,  ya n g  meru p a ka n  

substansi dari kegiatan pemberdayaan 

PPID, belum dilaksanakan sepenuhnya 

sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Bupati Bantul No. 47 A Tahun 2011 

Te nta n g  Pe d o m a n  Pe n ge l o l a a n  

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

di Kabupaten Bantul, dan Peraturan 

Bupati Bantul No. 48 Tahun 2011 

Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi 

Publik di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bantul. Hal ini terlihat 

misalnya, dari: (1) belum tersedianya 

daftar informasi publik yang menurut 

ketentuan harus dibuat oleh PPID. 

Daftar informasi publik adalah catatan 

yang berisi keterangan secara sistematis 

tentang seluruh informasi publik yang 

berada di bawah penguasaan badan 

publik; (2) belum dipublikasikannya 

informasi yang wajib diumumkan secara 

berkala oleh sebagian besar SKPD yang 

ada di Kabupaten Bantul walaupun 

masing-masing SKPD telah memiliki sub 

domain pada website resmi Pemerintah 

Kabupaten Bantul. Publikasi informasi 

yang wajib dipublikasikan melalui 

website merupakan standar minimum 
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pelayanan informasi menurut UU KIP; 

(3) Antara Bagian Humas sebagai PPID 

dengan Kantor Pengolahan Data 

Telematika (KPDT), SKPD pengelola 

webiste,  sampai sejauh ini belum ada 

tindak lanjut bagaimana kedua SKPD ini 

bisa lebih bersinergi dan berkoordinasi 

dalam pengelolaan  dan publikasi 

informasi yang wajib diumumkan secara 

berkala mengingat peran KPDT selama 

ini sangat besar dalam membina dan 

mengkoordinasikan para pengelola sub 

domain milik seluruh SKPD di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bantul.

Hasil observasi awal berupa  ditemu-

kannya beberapa kelemahan  dalam 

pelaksanaan Keterbukaan Informasi 

Publik di Kabupaten Bantul menunjuk-

kan masih lemahnya kelembagaan PPID. 

Untuk itu, perlu diadakan penelitian 

untuk mengetahui bagaimana  perenca-

naan Pemberdayaan PPID dalam rangka 

mewujudkan Keterbukaan Informasi 

Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul. 

Dari penelitian tersebut diharapkan bisa 

diketahui apa saja yang menjadi pendu-

kung dan kendala dalam perencanaan 

kegiatan tersebut sehingga pendukung 

dan kendala yang ada dapat dijadikan 

titik tolak perbaikan perencanaan yang 

lebih optimal. 

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan pemberda-

yaan PPID dalam rangka mewujud-

kan Keterbukaan Informasi Publik di 

Pemerintah Kabupaten Bantul? 

2. Faktor apa sajakah yang menjadi 

pendukung dan penghambat dalam 

perencanaan Pemberdayaan PPID  di 

Kabupaten Bantul?

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan berasal dari kata 

rencana yang berarti rancangan atau 

rangka sesuatu yang akan dikerjakan. 

Dari pengertian sederhana tersebut 

dapat diurai beberapa komponen 

penting yakni tujuan (apa yang hendak 

dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan 

untuk merealisasikan tujuan), dan waktu 

(kapan, bilamana kegiatan tersebut 

hendak dilakukan (Abe, 2005, h. 27).

Sementara itu, Conyers dan Hills (1990, 

h. 57) mengatakan bahwa kegiatan 

perencanaan merupakan proses 

pengambilan keputusan yang memiliki 

siklus dan dilakukan secara terus 

menerus melalui  tahapan yang 

sistematis dan saling berhubungan 

untuk pengambilan keputusan yang 

lebih baik dan lebih rasional. Adapun 

langkah-langkah perencanaan menurut 

Abe (2005, h. 77) adalah:

1. Penyelidikan, yaitu proses untuk 

mengetahui, menggali dan mengum-

pulkan persoalan-persoalan yang 

berkembang di masyarakat. 

2. Perumusan masalah, merupakan 

tahap mengolah data dan informasi 

yang diperoleh pada tahap penye-

lidikan untuk mengetahui gambaran 

yang lebih lengkap, utuh, dan 

mendalam.
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3. Identifikasi daya dukung, tidak harus 

selalu diartikan dengan dana, 

melainkan keseluruhan aspek yang  

memungkinkan terselenggaranya 

aktivitas dalam mencapai tujuan dan 

target yang telah ditetapkan.

4. Perumusan tujuan, yaitu kondisi 

yang hendak dicapai, yang untuk itu 

dilakukan sejumlah upaya untuk 

mencapainya.

5. Menetapkan langkah-langkah, yaitu 

proses membuat rumusan yang lebih 

utuh dalam sebuah rencana tindakan 

yang memuat: apa yang hendak 

dicapai,  kegiatan yang hendak 

dilakukan, pembagian tugas atau 

pembagian tanggung jawab, dan 

waktu (kapan dan berapa lama 

kegiatan akan dilakukan).

6. Penentuan anggaran, yaitu usaha 

untuk menyusun alokasi anggaran 

atau sumber daya yang tersedia. 

Penyusunan anggaran sangat me-

nentukan berhasil atau tidaknya 

sebuah perencanaan.

Sementara itu, pembangunan 

merupakan suatu proses perubahan 

yang dilakukan secara sadar dan terus 

menerus untuk mencapai kemajuan dan 

perbaikan hidup yang lebih baik menuju 

tujuan yang diinginkan (Suryono, 2010, 

h. 4). Hal ini berarti bahwa pemba-

ngunan merupakan proses yang secara 

sengaja diciptakan untuk kualitas 

kehidupan manusia yang lebih baik. 

Dalam melaksanakan pembangunan 

paling tidak terdapat tiga nilai inti yang 

harus dijadikan basis konseptual dan 

pedoman praktis untuk memahami arti 

pembangunan yang paling hakiki, ketiga 

nilai itu adalah kecukupan (sustenance) 

atau kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dasar, harga diri 

(self-esteem) atau menjadi manusia 

yang seutuhnya, serta kebebasan 

(freedom) atau kemampuan untuk 

memilih berdasar pikiran jernih, hati 

nurani dan akal sehat (Todaro, 2011, h. 

26). 

Perencanaan pembangunan meru-

pakan proses awal dari suatu pemba-

ngunan, dimana sebagai tahapan awal 

perencanaan pembangunan akan men-

jadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi 

pelaksanaan kegiatan pembangunan. 

Perencanaan pembangunan merupakan 

proses perumusan alternatif-alternatif 

atau keputusan-keputusan yang dida-

sarkan pada data-data dan fakta-fakta 

yang akan digunakan sebagai bahan 

untuk melaksanakan suatu rangkaian 

kegiatan/aktifitas kemasyarakatan, baik 

yang bersifat fisik (material) maupun 

nonfisik (mental dan spiritual), dalam 

rangka mencapai tujuan yang lebih baik 

(Riyadi dan Bratakusumah, 2004, h.7). 

2.2 Perencanaan Pemberdayaan PPID 

Dalam Rangka Keterbukaan Informasi 

Publik

PPID adalah pejabat yang bertang-

gung jawab di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian,  penyediaan, 

dan/atau pelayanan informasi pada  

Badan Publik. Badan Publik adalah 

lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, 

dan badan lain yang fungsi dan tugas 

pokoknya berkaitan dengan penyeleng-
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garaan negara, yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari Angga-

ran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan/atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, atau organisasi nonpe-

merintah sepanjang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari Ang-

garan Pendapatan dan Belanja Negara 

dan/atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, sumbangan masya-

rakat, dan/atau luar negeri. Adapun 

Pemberdayaan PPID adalah nama 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian 

Humas Setda Kabupaten Bantul dalam 

rangka melaksanakan Keterbukaan 

Informasi Publik.  Makna pemberdayaan 

dalam kegiatan ini adalah pember-

dayaan aparatur atau petugas PPID 

sebagai ujung tombak pelayanan infor-

masi dan dokumentasi agar mereka bisa 

berfungsi dengan baik. Sementara itu, 

pemberdayaan aparatur menurut 

Hendayadi (2011, h.61) adalah usaha-

usaha atau upaya-upaya yang dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan, 

memotivasi, dan membangkitkan 

kesadaran atas potensi yang dimiliki 

oleh setiap aparatur, serta usaha-usaha 

nyata untuk mengembangkannya 

dengan harapan apabila hal ini 

diwujudkan, pelaksanaan  tugas pokok 

dan fungsinya akan lebih optimal. 

Sementara itu, Randolph dalam Steiner 

dan Steiner (2000, h. 288) menyatakan 

bahwa “top management should 

perceive empowerment more as a 

gradual planned process rather than as 

an automatic magic formula. It should 

endeavour to utilize human capacity to 

its full, providing people with the 

necessary skills, competencies and 

resources for the jobs ahead.” Artinya, 

manajemen puncak seharusnya mem-

persepsikan pemberdayaan sebagai 

proses yang direncanakan secara berta-

hap, bukan sebagai formula yang 

bekerja secara otomatis. Manajemen 

puncak seharusnya berusaha keras 

untuk memaksimalkan kapasitas SDM, 

dengan memberikan keterampilan, 

kompetensi, dan sumber daya bagi 

pelaksanaan tugas ke depan.

Sehubungan dengan kegiatan pem-

berdayaan PPID, maka peningkatan 

kapasitas dan kompetensi para petugas 

PPID dan PPID Pembantu oleh Bagian 

Humas Setda Kabupaten Bantul perlu 

direncanakan dan dilaksanakan secara 

bertahap. Mengingat, tujuan dari 

pemberdayaan PPID merupakan tujuan 

yang memerlukan waku yang cukup 

panjang untuk mewujudkannya, terma-

suk didalamnya perubahan pola pikir 

atau mindset dari para petugas PPID. Hal 

ini sebagaimana dikemukakan oleh 

Steiner dan Steiner (2000, h.290) bahwa 

pemberdayaan merupakan elemen yang 

sangat penting dalam perubahan jangka 

panjang, dan peran manager yang 

melaksanakan pemberdayaan menjadi 

kunci dalam pengintegrasian perubahan 

tersebut.  

Tujuan dibentuknya PPID pada badan 

publik adalah agar pengelolaan 

informasi dan dokumentasi mampu 

menegakkan transparansi dalam penye-

lenggaraan pemerintahan. Pengelolaan 

informasi yang diawali dengan perenca-
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naan dan kemudian diimplementasikan 

dengan baik akan memberikan kontri-

busi yang penting bagi penyelenggaraan 

pemerintah yang baik (good gover-

nance). Sebagaimana dikemukakan oleh 

Dikopoulou dan Mihiotis (2012, h.137-

138) bahwa perencanaan dan imple-

mentasi dalam pengelolaan informasi 

dan dokumentasi bermanfaat dalam hal: 

(1) pengambilan keputusan, karena 

manajemen yang efektif dan akses yang 

akurat memungkinkan publik menge-

tahui kegiatan pemerintah dari mulai 

proses hingga implementasinya; (2) 

transparansi, karena informasi dan 

dokumentasi yang baik menjadikan 

badan publik sadar akan kewajiban dan 

tindakan yang telah dijalankan; (3) 

akuntabilitas, karena tersedianya infor-

masi dan dokumentasi yang lengkap dan 

akurat memudahkan pihak yang berke-

pentingan untuk melakukan review.

2.2. Transparansi Dalam Good Governance

Berbicara tentang keterbukaan 

informasi tidak bisa dipisahkan dari 

konsep transparansi karena keterbu-

kaan informasi merupakan pintu 

menuju transparansi. Konsep transpa-

ransi sendiri berasal dari teori-teori 

tentang governance. Sebagaimana 

d ikemukakan o leh  Nas i r in  dan 

Hermawan (2010, h. 107) bahwa 

persoalan transparansi dan akuntabi-

litas yang saat ini menjadi isu kontem-

porer dapat ditelusuri melalui teori-teori 

governance, karena teori yang paling 

banyak mengungkapkan hal itu sebagai 

suatu prayarat terwujudnya interaksi 

sinergis dan seimbang kelembagaan 

governance, yaitu state, private, dan civil 

society. 

Holzner & Holzner (2006:40) 

mendefinisikan transparansi sebagai “a 

set of norms and practices that serves 

the right to know”. Artinya, transparansi 

merupakan norma dan praktik yang 

memberikan pelayanan atas hak untuk 

tahu. Sementara itu, Drucker dan 

Gumpert (2007, h. 494) menyatakan 

bahwa secara teori, transparansi berada 

di antara seratus persen transparan dan 

seratus persen tertutup, yang berarti 

tidak semua informasi yang dikuasai 

oleh pemerintah bisa diakses oleh publik 

karena transparansi merupakan keter-

bukaan dalam kontrol pemerintah. Ini 

berarti bahwa ada sebagian informasi 

yang tidak bisa diakses publik. Namun, 

informasi yang tidak bisa diakes publik 

(dikecualikan) bersifat sangat terbatas. 

Sebagaimana dikemukakan Blanton 

(Holzner & Holzner, 2006, h.67), bahwa 

transparansi seharusnya dibangun 

menurut anggapan keterbukaan. Segala 

pengecualian terhadap keterbukaan 

seharusnya didefinisikan seterbatas 

mungkin, dibuat hanya karena alasan 

dibukanya informasi akan menyebabkan 

hal yang membahayakan negara. 

Karenanya, dengan adanya kebijakan 

tentang keterbukaan informasi ini 

memang diperlukan pengelolaan 

informasi baik dalam hal memastikan 

ketersediaannya, maupun mengatur 

informasi apa saja yang bisa dan tidak 

bisa diakses publik.
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bertanggung jawab kepada Bupati 

Bantul melalui Sekretaris Daerah 

Kabupaten Bantul. Pengelola Informasi 

pada struktur di atas adalah Kasubbag 

Pengumpulan dan Distribusi Informasi 

pada Bagian Humas,  Pelayanan 

Informasi adalah Kasubbag Pemberitaan 

pada Bagian Humas, Dokumen dan Arsip 

adalah Kasubbag Penerangan dan 

Promosi pada Bagian Humas, sedangkan 

Pengaduan dan Penyeleaian Sengketa 

adalah Kepala Bagian Hukum Setda 

Kabupaten Bantul. Para PPID Pembantu 

terdiri dari Sekretaris-Sekretaris Badan/ 

Dinas/Kecamatan, Kepala Kantor, serta 

Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat 

Daerah. Berdasarkan hasil penelaahan 

terhadap beberapa aturan tentang 

pelaksanaan Keterbukaan Informasi 

Publik, istilah PPID Pembantu hanya 

disebut dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 35 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi  di 

Lingkungan Kementrian Dalam Negeri 

dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, 

posisi PPID Pembantu ini hanya berlaku 

di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri 

dan Pemerintah Daerah, baik tingkat 

Provinsi maupun Kabupaten.

Sebagai sebuah kelembagaan baru, 

PPID Kabupaten Bantul memiliki tugas 

untuk merencanakan bagaimana 

kegiatan pemberdayaan PPID ini 

berdasarkan sumber daya yang dimili-

kinya. Hal ini selaras dengan pendapat 

Tjokroamidjojo (1995:32) bahwa suatu 

rencana adalah design daripada 

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksa-

nakan dengan mempergunakan potensi 

sumber-sumber secara sebaik mungkin 

untuk mencapai suatu tujuan dalam 

dimensi waktu tertentu. Adapun salah 

satu sumber daya penting yang dimiliki 
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Struktur PPID Kabupaten Bantul

Dewan 
Pertimbangan

Ketua PPID

?Pengelola Informasi
?Pelayanan Informasi
?Dokumen dan Arsip
?Pengaduan dan 
  Penyelesaian Sengketa

PPID Pembantu
(Kecamatan)

PPID Pembantu
(Bagian)

PPID Pembantu
(Kantor)

PPID Pembantu
(Badan/Dinas)

Sumber: Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul
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oleh Pemerintah Kabupaten Bantul 

dalam melaksanakan kegiatan pember-

dayaan PPID adalah tersedianya sarana 

prasarana  infrastruktur berupa tekno-

logi informasi atau jaringan internet 

yang cukup memadai. Hal ini  mengingat 

jaringan internet telah terhubung ke 

seluruh SKPD di Kabupaten Bantul, 

termasuk di Kantor Kecamatan. Bahkan, 

pada tahun 2015 mendatang seluruh 

kantor Pemerintahan Desa yang berjum-

lah 75 desa di Kabupaten Bantul pun 

direncanakan akan terhubung dengan 

internet. Keberadaan infrastruktur ini 

tentunya sangat mendasar dalam 

pengelolaan informasi dan dokumentasi 

yang menjad tugas dan fungsi PPID. 

Pentingnya keberadaan infrastruktur 

berupa teknologi informasi bagi 

pengelolaan informasi dan dokumentasi 

dikemukakan oleh Holzner & Holzner 

(2006:87) bahwa “information flows can 

be possible only if information is created, 

stored, distributed, and understood; this 

requires knowledge capacity and 

technical frameworks”. 

Sumber daya lain yang dimiliki oleh 

PPID Kabupaten Bantul  adalah 

dukungan anggaran yang cukup mema-

dai. Tabel berikut ini menggambarkan 

keseluruhan anggaran Bagian Hubungan 

Masyarakat untuk tahun 2012 secara 

umum bisa dilihat pada Tabel 5.5 berikut 

ini:

Tabel di atas menunjukkan bahwa 

anggaran terbesar dialokasikan untuk 

Program Kerjasama Informasi dan 

Media Massa. Program tersebut menda-

patkan alokasi yang besar karena terdiri 

enam macam kegiatan yaitu Pers Tour, 

Siaran Taman Gabusan (Dialog interaktiv 

live di TVRI Yogyakarta), Dialog Interaktif 

melalui Radio Bantul FM, Jumpa Pers 

dan Pers Release, Liputan Dinamika 

Pembangunan Desa, dan Bantul Ekspo 

(pameran pembangunan yang dilaksa-

nakan rutin setiap tahun). Anggaran 

kegiatan pemberdayaan PPID oleh 

Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul 

untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp 

93.600.000,00. Jumlah tersebut sebesar 

5 prosen dari total anggaran Bagian 
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Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung 
Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul 2012

No.

1

2

3

4

5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Program Pengembangan Informasi Komunikasi dan Media Massa

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Infokom

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Jumlah 

79.598.000

61.279.500

96.150.000

93.600.000

1.538.163.500

1.868.791.000

Sumber DPA Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul Tahun 2012 (Diolah)

Uraian Jumlah (Rupiah)
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Humas Setda Kabupaten Bantul tahun 

2012 yaitu Rp 1.868.791.000,00. Jumlah 

ini dinilai cukup oleh para petugas PPID 

karena sebagai awal dari kegiatan, 

anggaran yang dialokasikan untuk honor 

ini ditujukan untuk penyemangat kerja 

para petugas PPID dan PPID Pembantu. 

Sementara itu, penulis menilai anggaran 

tersebut belum menyentuh substansi 

kegiatan yaitu pengelolaan informasi 

dan dokumentasi yang memerlukan 

pengetahuan dan kapasitas dari para 

petugasnya. Untuk itu, anggaran 

diharapkan tidak hanya untuk honor, 

namun yang lebih penting adalah 

anggaran untuk peningkatan kapasitas 

aparat melalui pelatihan atau bimbingan 

teknis, sesuai dengan nama kegiatan 

yaitu pemberdayaan. 

Selain sumber daya, hal yang penting 

dalam merencanakan sebuah kegiatan 

adalah penetapan tujuan dari sebuah 

rencana. Tujuan tersebut kemudian 

dijabarkan menjadi target-target yang 

harus dicapai. Target kegiatan pember-

dayaan PPID sebagaimana terdapat 

dalam dokumen Rencana Kerja  

Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Ang-

garan (RKA/DPA) Bagian Humas Setda 

Kabupaten Bantul adalah: 1) tersebar-

luasnya informasi; 2) terlaksananya 

keterbukaan informasi publik; 3) seratus 

prosen terlayaninya informasi yang 

diminta masyarakat. Target-target ini 

masih bersifat sangat umum. Belum ada 

rincian kegiatan apa saja yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai target 

tersebut. Kondisi ini menyebabkan tidak 

bisa terukurnya pencapaian target, dan 

belum jelasnya arah pemberdayaan 

PPID ini. Belum adanya indikator target 

dari perencanaan ini berdampak pada 

pengembangan sistem informasi dan 

dokumentasi yang belum optimal, yang 

terlihat dari: (1) Penyediaan informasi 

dan dokumentasi yang dilaksanakan 

oleh masing-masing SKPD telah berjalan 

meskipun tidak ada aturan tentang 

pengelolaan informasi dan dokumen-

tasi, namun aturan KIP mensyaratkan 

dibuatnya daftar infomasi publik yang 

harus tersedia setiap saat. Satu tahun 

sejak terbentuknya PPID, belum ada 

SKPD yang menyediakan daftar 

informasi publik; (2) Publikasi informasi 

yang wajib diumumkan secara berkala 

pada masing-masing subdomain SKPD 

masih didominasi oleh profil SKPD dan 

berita kegiatan, sementara itu informasi 

tentang penggunaan anggaran dan 

laporan kinerja belum seluruh SKPD 

mempublikasikannya; (3) Pelayanan 

informasi masih dilaksanakan dengan 

cara lama, belum sesuai dengan 

prosedur baru sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Bupati Bantul No. 48 

Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan 

Informasi Publik di Lingkungan Pemkab 

Bantul. Namun, sudah ada sedikit 

kemajuan dalam pelayanan informasi 

tersebut yaitu dengan mulai diberlaku-

kannya formulir permohonan informasi 

yang tersedia di masing-masing SKPD. 

Melalui formulir permohonan informasi 

ini bisa diketahui sejauhmana SKPD 

mampu memberikan pelayanan kepada 

pemohon informasi, serta diketahui 

infromasi-informasi apa saja yang bisa 
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Data Permohonan dan Pelayanan Informasi oleh Badan Publik yang Diteliti

No. Badan Publik/SKPD
Jumlah Permohonan 

Informasi
Jumlah Permohonan 

Terlayani
prosentase

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bagian Humas

Bappeda

BKK, PP, dan KB

DPPKAD

Dinas Perijinan

KPDT

Kec. Banguntapan

Kec. Bantul

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Kesehatan

23

68

8

10

17

-

4

2

14

Data belum masuk

23

68

8

10

16

-

4

2

14

Data belum masuk

100%

100%

100%

100%

94%

-

100%

100%

100%

-

* Data per Januari sampai Agustus 2012
Sumber:Bagian Humas Setda Kab.Bantul
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4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat 

dalam Perencanaan Pemberdayaan 

PPID 

Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat beberapa faktor pendukung 

dan penghambat dalam perencanaan 

pemberdayaan PPID di Kabupaten 

Bantul. Adapun faktor pendukung yaitu:

1. Regulasi berupa Peraturan Bupati 

yang mengatur pengelolaan infor-

masi dan dokumentasi. Masih sedikit 

pemerintah daerah terlebih lagi 

tingkat Kabupaten yang memiliki 

aturan pengelolaan informasi dan 

dokumentasi terkait pelaksanaan 

KIP. Untuk tingkat Provinsi DIY, 

Pemerintah Kabupaten Bantul 

merupakan pionir yang pertama kali 

membentuk lembaga PPID.

2. Infrastruktur berupa teknologi infor-

masi dan komunikasi (TIK), yang 

merupakan sumber daya vital dalam 

KIP. Pengembangan infrastruktur TIK 

di oleh Pemerintah Kabupaten 

Bantul telah dimulai sejak tahun 

2005 dan terus berjalan hingga saat 

ini.  

3. Anggaran, juga merupakan sumber-

daya vital karena tidak ada kegiatan 

pemerintahan tanpa anggaran. 

Dialokasikannya anggaran untuk 

kegiatan ini sudah mendukung upaya 

pelaksanaan KIP oleh Pemkab 

Bantul.

4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

yang concern terhadap KIP. LSM-LSM 

yang ada selama ini seringkali 

mengingatkan sekaligus menye-

mangati PPID Kabupaten Bantul 

untuk melaksanakan Keterbukaan 

Informasi Publik secara lebih baik. 

LSM seperti IDEA juga pernah 

melaksanakan sosialisasi tentang KIP 

kepada masyarakat Bantul.

5. Keberadaan Komisi Informasi 

Provinsi Daerah Istimewa Yogya-

karta, lembaga independen yang 

bertugas sebagai mediator dalam 

sengketa informasi, juga advokator 

pelaksanaan KIP. Lembaga ini sering 

bekerjasama dengan PPID Kabupa-

ten Bantul baik dalam sosialisasi 

tentang KIP maupun konsultasi 

pelaksanaan KIP.  

Sementara itu, beberapa faktor yang 

menjadi penghambat adalah: 

1. Belum ada rincian indikator target 

yang jelas dari kegiatan pemberda-

yaan PPID sehingga sulit mengetahui 

pencapaian target dan tujuan.

2. L e m a h nya  ko o r d i n a s i  a n t a r  

stakeholder terkait, yaitu antara 

Bagian Humas Setda Kabupaten 

Bantul selaku PPID dengan SKPD lain 

selaku PPID Pembantu terutama 

dalam mengevaluasi sejauhmana 

pengelolaan informasi oleh masing-

masing SKPD telah berjalan. 
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3. Kurangnya sosialisasi baik di kala-

ngan petugas PPID maupun aparat 

lain, menyebabkan pemahaman 

tentang KIP yang belum sama di 

kalangan para pelakunya, baik para 

PPID Pembantu maupun para 

pengelola informasi dan pengelola 

sub domain SKPD.

4. Lemahnya SDM pengelola informasi 

dan dokumentasi. Para pengelola 

sub domain SKPD belum memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang 

pengelolaan dan publikasi informasi 

yang termasuk informasi publik.

5. Lemahnya pelaksanaan KIP oleh 

pemerintah daerah setingkat di 

P r o v i n s i  D a e r a h  I s t i m e w a  

Yogyakarta, yang secara psikologis 

cukup berpengaruh dalam optimali-

sasi  perencanaan pemberdayaan 

PPID Kabupaten Bantul. Hal ini 

disebabkan ada anggapan di 

kalangan petugas PPID Kabupaten 

Bantul bahwa apa yang sudah 

dilaksanakan oleh PPID Kabupaten 

Bantul sudah cukup baik dibanding-

kan kabupaten lain. Hal ini meng-

hambat kreativitas dalam pengem-

bangan pemberdayaan PPID secara 

lebih lanjut.  

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan:

1. Perencanaan pemberdayaan PPID  

Pemkab Bantul belum dirumuskan 

secara optimal mengingat target 

perencanaan yang belum memiliki 

indikator yang jelas. Oleh karena itu, 

meskipun didukung oleh adanya 

kelembagaan, anggaran dan infra-

struktur yang memadai, pelaksanaan 

KIP yang menjadi target kegiatan 

pemberdayaan PPID  belum optimal. 

2. F a k t o r  p e n d u k u n g  d a l a m  

perencanaan pemberdayaan PPID di 

Kabupaten Bantul adalah regulasi, 

infrastruktur berupa teknologi 

informasi dan komunikasi, anggaran, 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

yang concern terhadap KIP, serta 

keberadaan Komisi  Informasi  

P r o v i n s i  D a e r a h  I s t i m e w a  

Yogyakarta. Sementara itu, faktor 

penghambat adalah belum ada 

rincian indikator target yang jelas dari 

perencanaan pemberdayaan PPID, 

lemahnya koordinasi, kurangnya 

sosialisasi,  lemahnya SDM pengelola 

informasi dan dokumentasi, dan 

lemahnya pelaksanaan KIP oleh 

pemerintah daerah setingkat di 

P r o v i n s i  D a e r a h  I s t i m e w a  

Yogyakarta.
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5.2 Saran:

a. Perencanaan operasional kegiatan 

pemberdayaan PPID perlu dijabarkan 

secara lebih mendetail, sehingga 

terperinci dengan jelas kegiatan apa 

saja yang akan dilaksanakan, dengan 

jadual kegiatan yang jelas, serta 

penetapan sasaran dan target yang 

hendak dicapai, dengan mempertim-

bangkan faktor-faktor pendukung 

dan penghambat.

b. Indikator yang direkomendasikan 

dalam perencanaan pemberdayaan 

PPID yaitu jumlah sosialisasi, sasaran 

sosialisasi, jumlah bimbingan teknis, 

materi bimbingan teknis, dan jumlah 

sasaran bimbingan teknis.

c. Perlu mengintensifkan koordinasi 

dengan cara memvariasikan bentuk 

koordinasi, tidak hanya sekadar 

sosialisasi, tapi juga bisa dilakukan 

monitoring evaluasi, serta meminta 

feed back untuk perencanaan 

kegiatan pemberdayaan PPID untuk 

tahun yang akan datang. 

d. Kerjasama dan koordinasi yang lebih 

intensif dengan Kantor Pengolahan 

Data Telematika Kabupaten Bantul 

perlu ditingkatkan, terutama dalam 

pembinaan terhadap para pengelola 

informasi di setiap SKPD.

e. Perlu dibuat Standard Operating 

Procedure (SOP) dalam pengelolaan 

informasi dan dokumentasi untuk 

seluruh badan publik di lingkungan 

pemerintah Kabupaten Bantul.

f. Perlu diselenggarakan bimbingan 

teknis atau upgrade SDM pengelola 

informasi dan dokumentasi.

g. Sosialisasi tentang aturan-aturan KIP 

perlu terus dilaksanakan, tidak hanya 

bagi  petugas PPID dan PPID 

Pembantu tapi juga bagi staf lain, 

terutama yang mengelola informasi 

dan dokumentasi di masing-masing 

SKPD.

h. Sosialisasi tentang KIP juga perlu 

diberikan kepada masyarakat agar 

makna transparansi yang sesung-

guhnya dipahami oleh masyarakat 

dan bisa diketahui ekspektasi-

ekspektasi mereka tentang pela-

yanan informasi, sehingga mereka 

bisa lebih berpartisipasi dalam 

pembangunan.

I. Perlu disusun job description yang 

jelas bagi tim PPID Kabupaten, 

sehingga tidak ada overlapping 

dalam pelaksanaan kegiatan.

j. Direkomendasikan adanya penelitian 

lebih lanjut tentang pengembangan 

sistem informasi dan dokumentasi 

dalam rangka Keterbukaan Informasi 

Publik yang lebih fokus pada integrasi 

peran antara berbagai stake holder 

yaitu antara institusi pengelola 

informasi (kehumasan), pengelola 

dokumentasi (kearsipan), dan 

pelaksana pengembangan teknologi 

atau e-government  sehingga 

informasi yang dihasilkan berguna 

bagi penyelenggaraan pemerintah 

sekaligus mampu memberikan 

pelayanan informasi yang optimal 

bagi masyarakat pengguna informasi.
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