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Abstract
This study has a background which shows indications concerning the lack of seriousness of the public
body to comply with UU KIP and this may occur because of the factors influenced such as
communication, resources, attitudes and bureaucratic structures owned by public bodies as policy
implementers. Therefore, this study aims to identify and explain the influence of the factors such as
communication, resources, attitudes and bureaucratic structures to the successful of the UU
KIPimplementation. This study used a descriptive design, and the data used in the form of feedback from
the UU KIP implementers. Data taken using a questionnaire and analyzed by descriptive statistics and
multiple linear regression analysis. The results of this study concluded that the structure of bureaucracy
provides the greatest influence on the level of success of the implementation of the UU KIP compared
with the influence of communication, resources and attitudes.
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Abstrak
Penelitian ini memiliki latar belakang bahwa terdapat indikasi minimnya keseriusan badan
publik untuk mentaati UU KIP dan hal ini mungkin terjadi karena dipengaruhi faktor –faktor
komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi yang dimiliki badan publik sebagai
pelaksana kebijakan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menjelaskan pengaruh komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi terhadap
keberhasilan implementasi kebijakan UU KIP. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif ,
data yang digunakan berupa tanggapan dari pelaksana implementasi UU KIP. Data diambil
dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan metode statistik deskriptif serta analisis
Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Struktur Birokrasi
memberikan pengaruh yang paling besar terhadap tingkat keberhasilan implementasi
kebijakan UU KIP dibandingkan dengan pengaruh komunikasi, sumber daya dan sikap.

Kata kunci: analisis implementasi kebijakan, keterbukaan informasi publik, komunikasi

Pendahuluan
Secara umum, implementasi kebijakan

merupakan langkah berikut setelah ditetapkan-
nya sebuah undang-undang. Pada umumnya
sebuah undang-undang langsung efektif
setelah disahkan, namun tidak halnya dengan
yang terjadi dengan Undang-Undang No. 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP), yang baru efektif diber-
lakukan setelah disahkan selama dua tahun.
Tepatnya UU KIP ini disahkan bulan April 2008
, namun baru efektif diberlakukan pada tanggal
30 April 2010. Hal ini membuktikan bahwa
badan-badan Publik membutuhkan waktu
untuk mempersiapkan untuk mengimple-
mentasi kan UU KIP ini karena UU KIP ini

memberi warna baru dalam pelayanan dan
pengelolaan informasi badan publik.

UU KIP merupakan jawaban bagi
kebutuhan akan informasi yang mendesak dan
tidak dapat ditawar-tawar lagi di era reformasi,
karena masalah keterbukaan (transparency) dan
pengungkapan (disclosure) merupakan salah
satu prinsip good corporate governance (GCG)
yang saat ini mendapat sorotan publik

Ditinjau dari studi implementasi
kebijakan, maka menurut Winarno (2012)
pengetahuan orang mengenai proses imple-
mentasi kebijakan masih relatif sedikit,
walaupun para ilmuwan politik yang tertarik
mengkaji kebijakan publik semakin meningkat.
Kondisi ini menimbulkan masalah setidaknya
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dalam dua hal. Pertama, hal ini merupakan
kekurangan yang tidak menguntungkan dalam
usaha memahami proses kebijakan. Kedua,
kondisi akan lebih mendorong terjadinya
peluang untuk memberi saran yang kurang
baik pada para pembentuk kebijakan, karena
kekurang pahaman terhadap implementasi
kebijakan mendorong para pengamat segera
mengaitkan kegagalan suatu kebijakan dengan
perencanaan yang tidak memadai atau tidak
memadainya program itu sendiri ketika mereka
dihadapkan dengan suatu program yang tidak
berhasil. Pentingnya penelitian terhadap
implementasi UU KIP ini juga disebabkan pada
kenyataan bahwa model implementasi kebi-
jakan UU KIP ini termasuk “Model Bargaining”
pada konsep Nakamura dan Smallwood (1980)
di buku Riant Nugroho (2006).

LIPI sebagai sebuah badan publik,
selama ini telah melaksanakan program-
program dengan capaian penting, berangkat
dari visi, misi, yang telah ditetapkan serta
mengacu pada potensi yang dimiliki.

Visi yang telah dicanangkan adalah:
“Menjadi lembaga ilmu pengetahuan berkelas
dunia yang mendorong terwujudnya kehi-
dupan bangsa yang adil, makmur, cerdas,
kreatif, integratif, dan dinamis yang didukung
oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang
humanis”.

Dalam upaya mencapai visi jangka
panjang tersebut, dan sejalan dengan Visi
Pembangunan 2010–2014, LIPI menetapkan
Visi (target capaian) tahun 2014, sebagai
berikut: “Menjadi lembaga ilmu pengetahuan
yang berada dalam peringkat kelompok terbaik
dunia dalam menghasilkan IPTEK guna
meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat
daya saing perekonomian nasional”.

Ditinjau dari sisi tugas pokok dan
fungsi LIPI yakni membangun iptek di Tanah
Air, di samping untuk mendukung pemba-
ngunan jangka menengah dan jangka panjang,
serta menghasilkan ilmu pengetahuan yang
akan bermanfaat sepanjang masa serta
meninjau visi dan misi LIPI seperti diuraikan
diatas, maka dapat dipastikan bahwa LIPI
terkait erat dengan berbagai jenis informasi
yang sangat penting baik ditinjau dari segi
kualitas maupun kuantitas.

Berdasarkan hal inilah maka LIPI
merupakan salah satu badan publik yang

memiliki peranan yang sangat penting dalam
menunjang implementasi UU KIP agar 7
(tujuh) butir tujuan UU KIP seperti telah
diuraikan di atas dapat tercapai.

Good Governance
United Nations Development Prog-

ramme (UNDP) memberi definisi good
governance sebagai hubungan yang sinergis dan
konstruktif diantara negara, sektor swasta
(dunia usaha), dan masyarakat (society). Good
governance memiliki delapan prinsip, seperti
yang dijelaskan di dalam buku Sedarmayanti
(2012) yaitu: 1) Participation. Setiap warga-
negara mempunyai suara dalam pembuatan
keputusan, baik secara langsung maupun
melalui intermediasi institusi legitimasi yang
mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti
ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi
dan berbicara serta berpartisipasi secara
konstruktif; 2) Rule of Law. Kerangka hukum
harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan,
terutama hukum hak asasi manusia; 3)
Transparency. Transparansi dibangun atas dasar
kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan
informasi secara langsung dapat diterima oleh
mereka yang membutuhkan. Informasi harus
dapat dipahami dan dapat dipantau; 4)
Responsiveness. Lembaga dan proses harus
mencoba untuk melayani setiap stakeholders; 5)
Consencus Orientation. Good governance menjadi
perantara kepentingan yang berbeda untuk
memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan
yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan
maupun prosedur; 6) Effectiveness and Efficiency.
Proses dan lembaga menghasilkan sesuai
dengan apa yang telah digariskan dengan
menggunakan sumber yang tersedia sebaik
mungkin; 7) Accountability. Para pembuat
keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta
dan masyarakat (civil society) bertanggung
jawab kepada publik dan lembaga stakeholders.
Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi
dan sifat keputusan yang dibuat, apakah
keputusan tersebut untuk kepentingan internal
atau eksternal organisasi; 8) Strategic Vision.
Para pemimpin dan publik harus mempunyai
perspektif good governance dan pengembangan
manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan
dengan apa yang diperlukan untuk pemba-
ngunan semacam ini.
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Sedangkan di dalam buku Abidin (2006)
dinyatakan bahwa proses penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang baik
(good governance) selalu berorientasi ke masa
depan (future oriented), karena wujud peme-
rintahan dan tujuan pembangunan yang ingin
dicapai selalu berkembang dan berada di masa
yang akan datang. Pernyataan ini mengandung
beberapa konotasi. Pertama, kemajuan adalah
sesuatu yang baru, yang belum ada sebe-
lumnya. Dengan kata lain, kemajuan itu
berbeda dengan dengan masa lampau, baik
dalam kualitas ataupun dalam kuantitas,
tergantung pada kriteria dan ukuran yang
dipakai untuk mengukur kemajuan itu. Kedua,
proses pencapaian itu berlangsung dalam satu
tenggang waktu, antara saat sekarang dan yang
akan datang. Tenggang waktu itu boleh jadi
hanya sekitar satu tahun, antara satu dan lima
tahun ataupun lebih dari lima dan sepuluh
tahun, yang tergolong sebagai jangka waktu
pendek, jangka waktu menengah dan jangka
panjang. Ketiga, proses pencapaian itu
dilakukan melalui serentetan kegiatan yang
menuntut adanya kesabaran (keteguhan) dan
keberlanjutan serta keterbukaan terhadap
pengembangan. Oleh karena itu maka, dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan, semua
perubahan dan tantangan itu harus dihadapi
secara konsekuen. Untuk itu diperlukan
adanya kepastian arah yang merupakan visi
dari suatu organisasi.

Pelayanan Publik
Pelayanan publik dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 Tentang Pelayanan Publik diartikan
sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pela-
yanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Manajemen pelayanan publik atau
pelayanan umum diatur dalam beberapa
peraturan seperti tercantum dalam buku
Winarsih (2006). Salah satu di antaranya adalah
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 63 Tahun 2003.

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik
pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat.

Dan agar dapat memberikan pelayanan yang
memuaskan bagi pengguna jasa, penye-
lenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-
asas pelayanan sebagai berikut (Keputusan
MENPAN Nomor 63 Tahun 2004): Trans-
paransi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisi-
patif, Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan
Kewajban.

Implementasi Kebijakan
Implementasi menurut Lukman Ali

adalah mempraktekkan, memasangkan (Ali,
1995:1044). Implementasi merupakan sebuah
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
maupun swasta, baik secara individu maupun
kelompok dengan maksud untuk mencapai
tujuan yang telah dirumuskan.

Implementasi Riant Nugroho pada
prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar
dapat mencapai tujuan yang dinginkan
(Nugroho, 2003:158). Implementasi merupakan
prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang
dilakukan oleh individu atau kelompok orang
untuk pencapaian tujuan yang telah diru-
muskan.

Implementasi menurut Van Meter dan
Vanhorn dalam buku The Policy Implemen-
tation Process: A Conceptual Framework,
menjelaskan bahwa:

“Implementasi adalah tindakan-
tindakan yang dilakukan baik oleh individu-
individu/pejabat-pejabat atau kelompok-
kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang
telah digariskan dalam keputusan kebijakan”
(Meter dan Vanhorn, 1975:447).

Jadi, implementasi itu merupakan
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh peme-
rintah untuk mencapai tujuan yang telah di
tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.
Pemerintah dalam membuat kebijakan juga
harus mengkaji terlebih dahulu apakah
kebijakan tersebut dapat memberikan dampak
yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal
tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak
bertentangan dengan masyarakat apalagi
sampai merugikan masyarakat.
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Metode Penelitian

Gambar 1
Kerangka Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan
landasan teori yang telah dikemukakan pada
bab terdahulu, maka peneliti merumuskan
hipotesis penelitian ini sebagai berikut;
1. Hipotesis 1 (H1), Ada pengaruh yang

signifikan antara komunikasi dengan tingkat
keberhasilan pelayanan informasi publik di
LIPI.

2. Hipotesis 2 (H2), Ada pengaruh yang
signifikan antara sumberdaya dengan
tingkat keberhasilan pelayanan informasi
publik di LIPI.

3. Hipotesis 3 (H3), Ada pengaruh yang
signifikan antara sikap dengan tingkat
keberhasilan pelayanan informasi publik di
LIPI.

4. Hipotesis 4 (H4), Ada pengaruh yang
signifikan antara struktur birokrasi dengan
tingkat pelayanan informasi publik di LIPI.

5. Hipotesis 5 (H5), Ada pengaruh interaktif
antara komunikasi, sumberdaya, sikap dan
struktur birokrasi dalam mempengaruhi
tingkat keberhasilan pelayanan informasi
publik di LIPI.

Definisi Operasional dan Pengukuran
Variabel

Dalam penelitian ini penulis akan
menganalisis implementasi kebijakan UU KIP
di LIPI, khususnya dalam pelayanan di bidang
informasi Publik dengan strategi pendekatan
hubungan kerja dan hubungan variabel yang
dianggap dominan yaitu Komunikasi, Sumber-
daya, Sikap dan Struktur Birokrasi. Sedangkan
tingkat keberhasilan pelayanan bidang infor-
masi publik disandingkan dengan Kepastian

Hukum, Akuntabilitas dan Keterbukaan/
Transparansi.

Regresi Linier Berganda
Regresi linear berganda merupakan alat

analisa untuk meramalkan pengaruh dua
variabel independen terhadap satu variabel
dependennya serta menunjukkan arah dan
besarnya pengaruh variabel-variabel terhadap
variabel dependen tersebut. Dalam penelitian
ini regresi linear berganda digunakan untuk
mengukur pengaruh komunikasi, sumber-
sumber kecenderungan-kecenderungan dan
struktur birokrasi, terhadap keberhasilan
pelayanan informasi publik di LIPI.

Hasil dan Pembahasan
Analisis regresi linier berganda

digunakan untuk menyellidiki pengaruh
variabel bebas (independent) terhadap variabel
tak bebas (dependent). Dalam penelitian ini
digunakan regresi linier berganda karena
terdapat satu variabel tak bebas dan empat
variabel bebas. Tujuan analisis ini adalah untuk
memprediksi besaran nilai variabel tak bebas
yang dipengaruhi oleh empat variabel bebas

Tabel 1
Korelasi (Correlation)

Dari table korelasi (Tabel 1 Correlation),
dapat dianalisis:
1. Korelasi secara parsial antara variabel

komunikasi (X1) dengan tingkat keberha-
silan implementasi kebijakan diperoleh nilai
0,448. Nilai ini menunjukkan hubungan
yang lemah positif. Yang dimaksud dengan
lemah positif di sini adalah terjadi hubungan
yang searah antara (X1) dan (Y). Bila nilai
komunikasi (X1) naik, maka nilai tingkat
keberhasilan implementasi kebijakan tidak
naik secara signifikan.

2. Korelasi parsial antara variabel sumber daya
(X2) dengan tingkat keberhasilan imple-
mentasi kebijakan diperoleh nilai 0,348. Nilai
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ini menunjukkan hubungan yang lemah
positif. Yang dimaksud dengan lemah positif
di sini adalah terjadi hubungan yang searah
antara (X2) dan (Y). Bila nilai sumber daya
(X2) naik, maka nilai tingkat keberhasilan
implementasi kebijakan tidak naik secara
signifikan.

3. Korelasi parsial antara variabel sikap (X3)
dengan tingkat keberhasilan implementasi
kebijakan diperoleh nilai 0,456. Nilai ini
menunjukkan hubungan yang lemah positif.
Yang dimaksud dengan lemah positif di sini
adalah terjadi hubungan yang searah antara
(X3) dan (Y). Bila nilai sikap (X3) naik, maka
nilai tingkat keberhasilan implementasi
kebijakan tidak naik secara signifikan

4. Korelasi parsial antara variabel struktur
birokrasi (X4) dengan tingkat keberhasilan
implementasi kebijakan diperoleh nilai
0,691. Nilai ini menunjukkan hubungan
yang kuat positif. Yang dimaksud dengan
kuat positif di sini adalah terjadi hubungan
yang searah antara (X4) dan (Y). Bila nilai
struktur birokrai (X3) naik, maka nilai
tingkat keberhasilan implementasi kebijakan
akan naik secara signifikan

Kesimpulan
Berdasarkan data dan analisa seperti

yang termuat dalam Bab I sampai dengan Bab
IV maka dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan beberapa hal, yaitu: 1) Sesuai
dengan tujuan penelitian untuk mengetahui
kesiapan LIPI dalam mengimplementasikan
UU KIP, khususnya penyelenggaraan pelaya-
nan informasi publik, disimpulkan bahwa
tingkat keberhasilan implementasi kebijakan
UU KIP di LIPI dipengaruhi oleh komunikasi
dan struktur birokrasi; 2) Diantara ke dua
variabel yang berpengaruh terhadap tingkat
keberhasilan implementasi kebijakan UU KIP
di LIPI, maka pengaruh struktur birokrasi lebih
kuat dibandingkan dengan pengaruh komu-
nikasi; 3) Untuk variabel komunikasi, ditinjau
dari jawaban responden yaitu yang berkaitan
dengan sub variabel kejelasan khususnya
instruksi-instruksi yang diteruskan kepada
PPID/PPID satker mengenai pelak-sanaan
suatu program masih dinilai oleh beberapa
responden dengan skor yang rendah; 4) Untuk
variabel struktur birokrasi, ditinjau dari
jawaban responden pada umumnya sudah

dinilai seluruh responden dengan skor yang
maksimal; 5) Untuk variabel tingkat keber-
hasilan, ditinjau dari jawaban responden yaitu
yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja
pelayanan informasi publik mengenai sesuai
atau tidaknya dengan standar atau janji yang
telah ditetapkan masih ada walaupun relatif
kecil yang memberikan nilai yang belum
maksimal.
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