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ABSTRAK 

Nur Aisyah,Adnan Ma’ruf,dan Haerana.Impelementasi Keterbukaan 

Informasi Publik dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Tanete Rilau 

Kabupaten Barru. 

Informasi Publik yang bersifat umum atau terbuka adalah pembahasan 

yang sangat wajib dalam tata kelolah pemerintahan saat ini.Prinsip Keterbukaan 

atau transparansi inormasi publik adalah suatu hal dalam mencapai pemerintah 

yang baik(good governance).Berdasarkan hal tersebut,kajian penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sejauh mana Implementasi 

Keterbukaan informasi publik dalam pembangunan desa di Kecamatan Tanete 

Rilau Kabupaten Barru. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

dengan memiliki jumlah informan 10 orang yang dipilih secara purposif.Teknik 

pengumpulan data berupa observasi,wawancara,dokumentasi.Penelitian ini  

dilakukan di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Keterbukaan 

informasi publik  dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Tanete Rilau 

Kabupaten Barru,dilihat dari komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa 

Tellumpanua kepada masyarakat sudah dilakukan dengan baik dengan cara 

menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai perencanaan,pengelolaan 

dana desa dalam pembangunan desa.Selanjutnya dilihat dari sumber daya dalam 

implementasi keterbukaan informasi publik dalam pembangunan desa sudah 

cukup memadai baik dari segi  sumber daya manusia dan sumber daya sarana 

prasarana.Disposisi atau sikap pelaksana sudah baik.Selanjtunya Struktur 

birokrasi sudah terlaksana dengan baik karena di kantor desa tellumpanua di 

tuntut untuk taat pada aturan yang berlaku. 

 

Kata Kunci : Implementasi, Keterbukaan Informasi Publik, Pembangunan Desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Informasi Publik yang bersifat umum atau terbuka adalah 

pembahasan yang sangat wajib dalam tata kelola pemerintahan saat 

ini.Adapun Indikator seperti keterbukaan,partisipasi,transparan,afektivitas,  

akuntabilitas,serta koherensi.Dimiliki oleh pemerintah yang baik.Prinsip 

keterbukaan atau transparansi informasi publik adalah suatu hal dalam 

mencapai  pemerintah yang baik(Good Governance). 

Saat ini Keterbukaan Penyelenggeraan Pemerintah daerah Sudah 

menjadi kebutuhan yang tidak dapat di abaikan lagi.Penyelenggara daerah 

harus mampu menciptakan kepercayaan kepada masyarakat terhadap 

pemerintahan.Kepercayaan ini dapat timbul karena pemerintah Mampu 

memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.Melalui 

Keterbukaan inilah Masyarakat dapat mengetahui informasi yang 

seharusnya mereka dapatkan,sehingga masyarakat dapat memberikan 

feedback terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. 

Adanya transparansi informasi publik mengenai kinerja 

pemerintahan saat melakukan tugas penyelenggaraan negara ataupun 

pemerintahnya membuat masyarakat bisa terjun langsung dan 

berpartisipasi aktif mengawasi dan menjadi kontrol ditiap langkah serta  

kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah,diharapkan nantinya 

penyelenggaraan pemerintah bisa di pertanggung jawabkan kepada rakyat. 
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Konstitusi Negara Indonesia sudah jelas memberi ketegasan 

dimana setiap orang mempunyai hak untuk melakukan komunikasi serta  

mendapatkan informasi untuk mengembangkan lingkungan sosialnya. 

Ataupun hak untuk diri sendiri (pribadi) dan mempunyai hak untuk 

memiliki,mencari,mendapatkan,mengolah serta menyampaikan informasi 

menggunakan semua jenis sarana yang ada. 

Tuntutan dan tantangan pemerintah desa saat ini adalah 

memberikan pemerintahan yang good governance kepada masyarakat. 

Menurut Mustafa (2013:186-187),good governance diartikan sebagai.  

pengelolaan pemerintahan yang baik.Kata“baik”di sini adalah mengikuti 

kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good 

governance.Baik buruknya pemerintahan biasanya dinilai bila ia telah 

bersinggungan dengan semua unsur prinsp-prinsip good governance, 

yaitu:partisipasi masyarakat,tegaknya,supremasi,hukum,transfaransi,peduli 

pada stakeholder beriorientasi pada consensus,kesetaraan,efektivitas, 

akuntabilitas,dan visi strategis. 

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(BAPPENAS) 

dalam Sukapurnama(2012:15),merumuskan prinsip good governance 

meliputi wawasan kedepan(visonary),transparasi,partisipasi,pertanggung 

jawaban,supremasi hukum yang telah diatur. Demokrasi,Profesionalisme, 

daya tanggap,efisien,efektif,dan desentralisasi,kemitraaan dengan dunia 

usaha dan masyrakat,komitmen pengurangan kesengjangan,komitmen 

pada lingkungan hidup.  
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Berdasarkan keputusan MENPAN No.26/kep/M.PAN/2/2004 

Tentang petunjuk teknis transparansi dana akuntabilitas teknis dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik bahwasanya transparansi dan 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya 

diwujudkan pada aspek-aspek pembiayaaan,waktu,persyaratan,prosedur, 

informasi,pejabat yang berwewenang bertanggung jawab,mekasnisme 

pengaduan masyarakat,standar,dan lokasi pelayanan.Tujuan ditetapkannya 

petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan kejelasan bagi seluruh 

penyelenggaraan pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan publik 

agar berkualitas sesuai dengan tuntunan harapan masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (KIP) menjadikan lembaga pemerintahan,instansi milik 

pemerintahan,dan badan publik wajib memenuhi hak masyarakat akan 

informasi publik.Hak masyarakat akan informasi publik merupakan hak 

asasi yang fundamental dan sudah terjamin dalam Undang-Undang Dasar 

1945.Pada kemunculan awal implementasi keterbukaan informasi publik 

yang diamanatkan UU Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan 

UU Keterbukaan Informasi ditujukan untuk mewujudkan tata pemerintah 

yang baik melalui website lembaga pemerintah maupun instansi 

pemerintah tingkat pusat dan daerah.Baik tingkat pusat maupun daerah 

memang menyediakan kemudahan akses informasi terkait dengan urusan 

tata kepemerintahan,kebijakan publik,dan pelayanan publik. 
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Hal tersebut di implementasikan sesuai dengan adanya PP Nomor 

61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi 

Publik.Sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik beserta 

peraturan pemerintah,implementasi keterbukaan informasi publik menjalar 

pada aspek kemudahan akses informasi di tingkat desa.Akses informasi di 

tingkat desa ini merupakan pengembangan sistem informasi desa,yang 

disesuaikan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

desa.Sistem Informasi desa bertujuan membuka akses informasi pada 

tingkat desa. 

Pemerintah Sulawesi Selatan pada Tahun 2017 mengeluarkan 

Peraturan Gubernur Nomor 115 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan.Tujuan 

ditetapkanya Peraturan Gubernur ini adalah mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintah yang baik,yaitu yang transparan,efektif dan efisien,akuntabel 

serta dapat dipertanggung jawabkan dan meningkatkan pengelolaan dan 

pelayanan informasi dan dokumentasi di pemerintah daerah untuk 

menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas. 

Sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang sewajarnya 

harus turut andil dalam tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang 

demokratis,Kabupaten Barru Pada tahun 2019 Membentuk Peraturan 

Daerah (PERDA)  Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan 
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penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) dan 

meningkatkan layanan publik yang efektif,efisien,transaparan, akuntabel. 

Selama ini masyarakat sering mengeluhkan berbagai kebijakan 

pemerintah desa yang dianggap hanya merupakan kebijakan sepihak dan 

cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat.Anggapan tersebut tidak 

mengherankan jika adanya kebijakan pemerintah desa yang muncul secara 

tiba-tiba dan pada akhirnya mendapatkan protes dan kritik dari 

masyarakat.Semua ini terjadi karena kurangnya keterbukaan dalam 

mengelola proses pemerintahan.Kurang prinsip keterbukaan sebuah 

pemerintahan akan menimbulkan kesengjangan antara pemerintah desa 

dengan masyarakat. 

Permasalahan atau kendala yang sering dihadapi pada 

pemerintahan desa terkait prinsip keterbukaan informasi yaitu mengenai 

pemberian akses informasi yang kurang memadai dan akurat terhadap 

masyarakat.Banyak masyarakat yang mengeluhkan tata kelola 

pemerintahan desa yang dirasa masih tertutup.Penentuan usulan proyek 

atau kegiatan cenderung di dominasi oleh pemerintah desa sedangkan 

masyarakat tidak dapat memberikan masukan mengenai kegiatan tersebut. 

Pengembangan prinsip keterbukaan di mayoritas desa umumnya masih 

terbilang rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi kebijakan dan 

ketidakjelasan mekanisme dalam mengakses data.Hal tersebut terjadi 

akibat tidak adanya kepedulian pemerintah desa terhadap kepentingan 

masyarakat. 



6 

 

 
 

Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwa 

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pembangunan desa di 

desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru masih belum 

dilakukan dengan maksimal karna adanya faktor penghambat yaitu masih 

kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang layanan informasi 

publik misalnya ruangan khusus layanan informasi publik yang di 

dalamnya tersedia berbagai macam perangkat teknologi informasi yang 

memudahkan petugas dalam memberikan pelayanan keterbukaan 

informasi publik kepada masyarakat sehingga sekarang pemerintah desa 

masih menggunakan media yang sangat terbatas dalam menyampaikan 

informasi terkait pengelolaan pembangunan desa. 

Pemerintah desa wajib mengelolah pembangunan desa secara 

transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan  

disiplin.Transparan dilakukan dengan tertib dan disiplin.Transparan 

artinya dikelola secara terbuka,akuntabel artinya dipertanggung jawabkan 

secara legal dan partisifatif artinya melibatkan masyarakat.Hasil penelitian 

Rony Kurniawan (2017) mengemukakan bahwa pemerintah desa masih 

menggunakan media yang sangat terbatas dalam menyampaikan informasi 

terkait pengelolaan keuangan desa. 

Penelitian ini penting dilakukan oleh peneliti agar dapat 

mengetahui bagaimana keterbukaan informasi publik dalam pembangunan 

Desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.Penelitian ini juga  

dapat menjadi acuan untuk pemerintah desa agar keterbukaan informasi 
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dalam pembangunan Desa  di Kecamatan Tanete Rilau lebih transparan 

lagi dan lebih maksimal dari sebelumnya. 

Menariknya penelitian ini karena akan mengetahui sejauh mana  

keterbukaan informasi publik  dalam pembangunan desa di Kecamatan 

Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan cara observasi dan wawancara 

mendalam kepada beberapa warga desa sehingga dapat diketahui apakah 

Keterbukaan informasi publik dalam pembangunan sudah dilakukan 

dengam maksimal atau belum . 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan di atas,maka mendorong penulis untuk mengadakan 

penelitian mengenai.“Implementasi Keterbukaan Informasi Publik 

Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 

Barru”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas,untuk 

mempermudah pembahasan masalah ini maka penulis merumuskan 

Permaslahan sebagai berikut: 

Bagaimana Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam 

Pembangunan Desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian 

ini yaitu: 

Untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik 

dalam Pembangunan desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai sumber ilmu pengetahuan. 

b. Dapat dijadikan dasar acuan untuk membangun ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang pelayanan di setiap desa manapun. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan informasi serta masukan kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan, khususnya di bagian pemerintah Kecamatan Tanete 

Rilau Kabupaten Barru. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dalam 

memahami pentingnya keterbukaan informasi public di Kabupaten 

Barru. 

c. Diharapkan penelitian ini sebagai masukan untuk meningkatkan 

prinsip transparansi atau keterbukaan informasi public dalam 

pembangunan desa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Kesimpulan Penelitian 

1. Rony Kurniawan Implementasi 

Keterbukaan Informasi 

Publik dalam Pengelolaan 

Keuangan Desa. 

pemerintah desa masih 

menggunakan media 

yang sangat terbatas 

dalam menyampaikan 

informasi terkait 

pengelolaan keuangan 

desa menggunakan 

media yang sangat 

terbatas dalam 

menyampaikan 

informasi terkait 

pengelolaan keuangan 

desa. 

 

 

2. Abdul Mahsyar Keterbukaan Informasi 

Publik Dalam 

Pengelolaan Dana Desa 

di Kabupaten Gowa 2020 

penerapan asas 

keterbukaan informasi 

dalam pengelolaan dana 

desa di Kabupaten 

Gowa di empat Desa 

yang menjadi objek 

penelitian yakni,Desa 

Panaikang, Desa 
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maccinbaji,desa 

bontobiraeng utara dan 

desa biringala sudah 

menerapkan dengan 

baik 6(enam) asas-asas 

keterbukaan informasi 

publik, sementara itu 1 

(satu) asas keterbukaan 

informasi publik yaitu 

tersedianya sarana dan 

prasarana informasi 

yang baik masih perlu 

perbaikan dan 

peningkatan 

3. Ayu Sirait Pengaruh Keterbukaan 

Informasi Publik 

Terhadap Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Pembangunan Desa 

keterbukaan informasi 

atau transparansi sudah 

diterapkan oleh 

pemerintah setempat 

dengan baik. 

 

4. Agus Budiman Pengaruh Keterbukaan 

Informasi Publik Kepada 

Masyarakat Dalam 

Pembangunan Di Desa 

Baru Kecamatan 

Mestong. 

Partisipasi Masyarakat 

dalam pembangunan 

SDM di Desa Baru 

Kecamatan Mestong 

tergolong tinggi serta 

keterbukaan informasi 

atau transparansi sudah 

baik. 
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B. Konsep Keterbukaan 

Makna terbuka atau transparan memiliki arti jernih,jelas,nyata dan 

mudah dipahami.Keterbukaan adalah yaitu menunjukkan pada tindakan 

berbagai kebijakan dalam suatu persoalan dengan tujuan memberikan 

informasi yang faktual.Misalnya,keterbukaan atau keterbukaan dalam 

penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan informasi faktual 

mengenai berbagai hal berkaitan dengan proses penyelenggaraan 

pemerintah (Jumrah.S : 2013). 

Sikap keterbukaan akan memberikan jaminan jika dilaksanakan 

secara konsisten dan utuh. Misalnya, penyelenggara pemerintah harus jelas 

dan diketahui semua kalangan publik,baik perencanaan,pelaksanaan 

maupun tanggungjawabnya.Menurut United Nations Economic and Social 

Commission For Asia Pasific (UN-ESCAP),ada delapan prinsip good 

governance,yaitu: 

a. Partisipasi 

b. Supremasi hukum 

c. Keterbukaan 

d. Kepedulian 

e. Beriorientasi pada consensus 

f. Kewajaran dan inklusivitas 

g. Efektivitas dan efisien 

h. Akuntabilitas 
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Sistem pemerintahan yang demokrasi seharusnya diselenggarakan secara 

terbuka.Apabila sistem pemerintahan demokrasi dilakukan secara tertutup, 

hal itu akan berdampak negative bagi kehidupan berbangsa dan 

bernegara.Bagi pemerintah yang berkuasa,mungkin akan meningkat  

karena tidak adanya pertanggung jawaban kepada masyarakat.Kontrol dan 

keterlibatan langsung dari masyarakat(Jumrah.S : 2013).Dampak utama 

yang ditimbulkan dari penyelenggara pemerintahan yang tidak transparan 

adalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan 

pribadi atau kelompok di berbagai aspek-aspek kenegaraan yaitu sebagai 

berikut:: 

1. Bidang politik,lembaga eksekutif,legislative,yudikatif, dan eksaminatif 

berfungsi optimal,setiap kali ada kebijakan yang di usulkan 

menjadikan proyek kadang untuk memperkaya diri.Hasilnya 

kebijakan-kebijakan tersebut merugikan rakyat.Jelas bahwa hal ini 

tidak ada keadilan bagi masyarakat kecil. 

2. Bidang ekonomi dan lingkungan hidup.Semua kegiatan ekonomi selalu 

dikaitkan dengan birokrasi dan menjadi lapangan usaha tambahan 

untuk memperkaya diri setiap birokrat.Kegiatan ekonomi berbelit-

belit,uang pelican banyak terjadi,pembangunan tidak merata dan 

anggaran menjadi bengkak.Illegal logging dimana-mana tetapi para 

tersangkanya selalu bebas,begitu pula dengan illegal finishing. 

3. Bidang social budaya,tindakan menyimpang dari nilai-nilai agama dan 

budaya dikesampingan,yang dimunculkan adalah KKN(Korupsi, 



14 

 

 
 

Kolusi,Nepotisme).Ketimpangan sosial makin meningkat terjadi 

Pelanggaran HAM dan ibadah keagamaan hanya sebagai simbol. 

4. Bidang pertahanan dan keamanan,Propesionalitas apparat rendah,tidak 

sesuai tuntunan zaman dan keinginan rakyat.Kekuatan korupsi hanya 

untuk menakuti rakyat dan melingdungi pejabat-pejabat yang punya 

modal besar dan kedudukan lebih tinggi.Pelaku tidak etis oknum 

apparat selalu dilindungi hukum.Akibatnya akan menimbulkan 

disitegrasi bangsa karena kekerasan apparat.(Jumrah.S: 2013). 

C. Konsep Informasi Publik 

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,Informasi 

Mengandung pengertian penanganan atau pemberitahuan atau kabar atau 

berita tentang sesuatu istilah. 

Pengertian informasi publik seperti yang tersirat di Undang-

Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 

perlu dipahami agar tidak salah tafsir.Informasi menurut UU KIP 14 

Tahun 2008 adalah keterangan,pernyataan gagasan,dan pesan baik data, 

fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,didengar,dan dibaca yang 

disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi elektronik maupun non 

elektronik.Sedang yang di maksud informasi publik adalah informasi yang 

dihasilkan,disimpan,dikelola,dikirim atau diterima oleh suatu Badan 

Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara 
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dan Penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-

Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

Dari pengertian tersebut diatas dalam pelaksanaan Undang-Undang 

keterbukaan Publik terhadap dua belah pihak pada posisi berbeda yakni 

pihak yang menerima informasi dengan pihak yang menyediakan 

informasi.Pihak yang berkewajiban menyediakan informasi disebut Badan 

Publik adalah lembaga Eksekutif,Legislatif,Yudikatif ,dan Badan lain yang 

fungsi dan pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,yang 

sebagian atau keseluruhan dananya bersumber dari APBN ,APBD atau 

organisasi non pemerintah yang sebagian atau keseluruhan dana 

bersumber dari APBN,APBD,Sumbangan dari masyarakat.Sedangkan 

pengguna informasi publik adalah orang diatur dalam Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik ( UU KIP). 

Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi (2013 : 2) Mengatakan 

bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data,akan tetapi semua 

hasil dari pengelolaan tersebut bisa menjadi informasi,hasil pengolahan 

data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermamfaat bagi 

seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. 

1. Jenis –Jenis Informasi Publik 

Menurut Dipopramono (2017 : 23-27) berbicara informasi publik 

tentang keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2018 terdapat dua kategori informasi publik dalam 

sistem pelayanan yaitu terbuka dan dikecualikan.Informasi publik 
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terbuka terbagi menjadi tiga kelompok yakni informasi wajib 

disediakan secara berkala,serta merta dan tersedia setiap saat.Hal 

tersebut sudah tercantum dalam pasal Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Publik (UU KIP) dengan ketentuan yang ada.Sedangkan 

informasi dikecualikan pada hakikatnya adalah informasi publik 

sehingga memiliki sifat ketat dan harus melalui uji konsekuensi. 

 Pada pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik disebutkan 

informasi tidak dapat disebarluaskan Yaitu:dapat menghambat proses 

penegakan hukum,dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak 

atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak 

sehat,dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,dapat 

mengungkapkan kekayaan alam Indonesia,dapat merugikan ketahanan 

ekonomi nasional,dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, 

dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang,dapat mengungkap rahasia 

pribadi,memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra 

Badan Publik yang Menurut Sifatnya dirahasiakan keuali atas putusan 

Komisi Informasi atau pengadilan,informasi yang tidak boleh di 

ungkapkan berdasarkan Undang-Undang. 

2. Prinsip UU Keterbukaan Informasi 

Menurut Abdullah(2010 : 24 )terdapat prinsip Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang tercantum pada pasal 2 
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Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku 

universal.Prinsip tersebut adalah: 

a. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh 

setiap pengguna informasi publik kecuali yang dibatasi oleh 

undang-undang (Maximum Acces Limited Exemption).Akses 

informasi yang dikecualikan tersebut bersifat ketat dan terbatas. 

b. Informasi bias diperoleh dengan cepat, tepat waktu, murah dan 

prosedur sederhana. Cara sederhana dalam Informasi yang diminta 

dapat diakses secara mudah dan dapat dipahami. 

c. Informasi yang bersifat rahasia dimana sesuai dengan Undang-

Undang,kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan melalui 

uji konsekuensi. 

3. Tujuan UU Keterbukaan Informasi Publik 

Menurut Dipopramono (2017 : 13) jika dilihat secara prinsip UU 

Keterbukaan Informasi Publik maka tujuan keterbukaan informasi 

publik dalam pasal 3 butir a,butir b,dan c menjelaskan asas  

transparansi,partisipasi dan akuntabilitas.Penjelasan tersebut yakni 

sebagai berikut : 

a. Transparansi – Butir 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. 



18 

 

 
 

b. Partisipasi – Butir b.meningkatkan peran aktif masyarakat dalam 

pengambilan kebijakn publik dan pengelolaan badan publik yang 

baik. 

c. Akuntabilitas – Butir c. mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu 

memiliki sifat yang akuntabel,efektif,dan efisien serta dapat di 

pertanggungjawabkan. 

Menunjuk undang-undang keterbukaan informasi publik diatas 

tersebut partisipasi masyarakat yang aktif dalam peranya sebagai 

pengawas dan mengkontrol kegiatan penyelenggaraan negara sehingga 

mampu mewujudkan pemerintahan terbuka dan mencegah mal 

administrasi dan korupsi.Mal-administrasi sendiri diartikan perilaku 

atau perbuatan melawan hukum,melampaui wewenang,menggunakan 

wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang 

tersebut.Termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh 

pemyelenggara negara dan pemerintahan. 

4. Dampak UU Keterbukaan Informasi Bagi Pemerintah dan Masyarakat. 

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ( KIP) yang baik tentunya 

merupakan tugas yang cukup berat bagi pemerintah yang mana pada 

era sebelumnya ini merupakan sesuatu yang sulit untuk 

dilkakukan.pemerintah atau badan publik wajib melaksanakan ini 

dengan menyiapkan diri dengan sebaik-baik,seperti menyiapkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas,menyediakan sarana 
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dan prasarana yang mendukung pelaksaan Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).Pemerintah atau badan Publik 

harus memiliki daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan yang 

luas tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP) Setiap pemerintah 

atau badan publik harus menyiapkan front desk untuk pelayanan 

informasi,memiliki website sebagai media untuk menyebarluaskan 

informasi kepada publik,menyediakan informasi sesuai dengan 

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ( UU KIP),baik 

informasi yang serta merta,setiap saat maupun informasi secara berkala 

di media website badan publik.Tidak hanya itu,Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga mewajibkan pemerintah 

untuk menampilkan laporan dan program kerja di dalam website 

(Abidin, 2016 ). 

 Dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 

( UU KIP), pemerintah atau pejabat publik tidak perlu khawatir dengan 

Undang-Undang Keterbukaan Publik (UU KIP) karena sebenarnya 

dalam Undang-Undang tersebut terdapat perlindungan.Pada pasal 17 

diberi ruang perlindungan informasi yang tidak bia dipublikasikan 

(informasi yang dikecualikan),dengan alasan membahayakan 

kepentingan negara,hak pribadi,berdasarkan Undang-Undang,atau 

Imformasi tersebut telah lolos pengujian informasi yang dikecualikan. 

Pengujian Informasi harus dilakukan oleh tim yang telah dibentuk. 

Dengan perlindungan ini, pemerintah atau pejabat publik tidak perlu 
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khawatir dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan dan 

pembangunan daerah.Asalkan semua transparan dan berjalan sesuai 

dengan aturan yang berlaku,dan tidak masuk dalam kategori yang 

dikecualikan,maka pemerintah atau pejabat publik boleh menyebarkan 

informasi tersebut serta dijamin dengan Undang-Undang. 

 Badan publik (pemerintah) dapat menolak permohonan informasi 

yang bersifat ketat dan terbatas.Informasi itu dinilai dapat 

menimbulkan dampak negatif jika disebarluaskan.Sebelumnya aka ada 

uji konsekuensi informasi.Pengujian tentang konsekuensi yang timbul 

apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah di 

pertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik 

dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya 

atau sebaliknya. 

D. Konsep Keterbukaan Informasi Publik 

Badan Publik memiliki kewajiban dalam menjalankan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi 

publik. Adapun Indikator implementasi kebijakan Menurut Edwards III 

(Arifin Tahir, 2015: 61)  yaitu: 

a. Komunikasi  

Komunikasi yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat 

dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara 

pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran(target 

group).Tujuan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan 
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secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan 

dan program.Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan 

kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tinggkat 

penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan 

kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. 

b. Sumber Daya  

Sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh 

sumber daya yang memadai,baik sumber daya manusia maupun 

sumber daya finansial.Komponen sumberdaya meliputi jumlah staf, 

keahlian dari para pelaksana,informasi yang relevan dan cukup untuk 

mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber 

terkait dalam pelaksanaan program,adanya kewenangan yang 

menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang 

diharapkan,serta adanya fasilitas- fasilitas pendukung yang dapat 

dipakai untuk melakukan kegiatan. 

c. Sikap Pelaksana  

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan,keiginan,atau  kesepakatan 

para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.Dalam implementasi 

kebijakan,jika ingin berhasil secara evektif dan efisien para pelaksana 

tidak hanya harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan,juga 

tentunya harus mempunyai kemampuan dan kekuatan dalam 

melaksanakan kebijakan/program/peraturan.. 

d. Struktur Birokrasi  
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Struktur Birokrasi,menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting 

dalam implementasi kebijakan.Aspek struktur birokrasi ini mencakup 

dua hal penting pertama adalah mekanisme,dan struktur organisasi 

pelaksana sendiri.Mekanisme implementasi program biasanya sudah 

ditetapkan melalui Standart Operating Procedur(SOP) yang di 

cantumkan dalam guidline program atau kebijakan. 

Standart Operating Procedur(SOP) yang baik mencantumkan 

kerangka kerja yang jelas,sistematis,tidak berbelit,dan mudah 

dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya 

implementor.Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh 

mungkin menghindari hal yang berbelit – belit,panjang, dan kompleks. 

Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya 

pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara 

cepat. 

 Tujuan di undang-undangkanya Keterbukaan Informasi Publik 

adalah meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dilingkungan 

badan publik,mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi 

secara cepat,mudah dan wajar serta mengembangkan sistem dokumentasi 

yang baik untuk penyediaan dan penyimpanan informasi publik secara 

efektif dan efisien. 

(Pujiyati,2018) Disamping itu tujuannya sesuai undang-undang adalah : 
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1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan 

kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan 

keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik. 

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

kebijakan publik. 

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan 

publik dan pengelolaan badan publik yang baik. 

4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, 

efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. 

5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup 

orang banyak. 

6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan 

badan publik umtuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 

Terhadap keterbukaan informasi publik yang kini melanda dunia.kita perlu 

mengembangkan optimism yang tinggi karena Pancasila sendiri 

merupakan ideology terbuka.Ini bermakna bahwa nilai-nilai dasarnya yang 

bersifat tetap itu mampu mengakomodasikan berbagai pembaharuan sesuai 

dengan ketentuan zaman.Keterbukaan Informasi umunya lebih bermakna 

sebagai kondisi yang kondusif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

melaksanakan kesejahteraan umum.Arus keterbukaan informasi perlu 
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disikapi (response) secara arif dengan tetap mempertahatikan batas-batas 

kewajaranya yang berpedoman pada jiwa Pancasila. 

 Dengan demikian,keterbukaan informasi publik menjadi bagian 

penting dalam mengembangkan masyrakat yang sadar akan pentingnya 

keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontrol setiap 

kebijakan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut. 

Kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi 

punlik tersebut dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang 

transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalagunaan 

kewenangan dalam pemerintahan.Keterbukaan informasi publik berangkat 

dari prinsip bahwa informasi yang dikelola oleh badan publik merupakan 

sumber daya milik publik dan akses terhadap sumber daya berupa 

informasi tersebut mendorong(Transparency International).Menjamin 

keterbukaan informasi publik dalam sebuah undang-undang berarti 

memastikan bahwa pemerintah semakin terbuka dan akuntabel 

(demokratis).Pemerintah dikatakan demokratis apabila setiap pengambilan 

keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak (publik) selalu 

dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat yang akan terkena 

dampak dari keputusan tersebut.Oleh karena itu pemerintah yang 

demokratis menjamin ketersediaan informasi publik dan akses terhadap 

informasi publik tersebut karena menyadari hanya dengan bekal informasi 

yang cukuplah masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan 

keputusan. 
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E. Konsep Pembangunan 

Pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan 

seluruh rakyat.Guna penetapan tujuan dan sasaran pembangunan pada tiap 

tahap,untuk alokasi sumber-sumber serta untuk mengatasi rintangan 

keterbatasan dan pertentangan ini dan untuk melakukan koordinasi 

kegiatan,di perlukan kebijaksanaan yang memuat program dan cara-cara 

yang relevan dan efektif yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

pembangunan.Dengan kata lain,kebijaksanaan berisi tujuan keseluruhan 

dan tujuan tiap program yang hendak dicapai pada tiap tahap 

pembangunan,cara yang perlukan dilakukan untuk mengatasi semua atau 

berbagai keterbatasan,rintangan-rintangan dan pertentangan yang ada atau 

di perkirakan akan terjadi,cara mengalokasikan sumber sumber yang ada 

atau di perkirakan akan terjadi,cara mengalokasikan sumber-sumber 

pembangunan yang optimal,serta cara melakukan koordinasi semua 

kegiatan yang efektif(Ayu,2010). 

 Randy dan Nugroho dalam Ayu Sirait (2010) memberikan definisi 

pembangunan secara sederhana,yaitu pembangunan secara sederhana 

diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan 

alami.Dalam menyelenggarakan tindakan pembangunan, pemerintah 

memerlukan dana untuk membiayai kegiatanya.Dana Tersebut dihimpun 

dari warga negara dalam bentuk pajak,pungutan,serta yang diperoleh 

secara internal dari pendapatan bukan pajak dan laba perusahaan publik. 
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Kesejahteraan manusia merupakan fokus dari tujuan pembangunan, 

motivasi pelaku pembangunan,dan perioritas pembiayaan pembangunan. 

Michael P Todaro dalam Ayu Sirait (2010) menyatakan bahwa 

pembangunan bukan hanya fenomena semata,namun pada akhirnya 

pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari 

kehidupan manusia.Todaro mendefinisikan pembangunan merupakann 

suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur 

social,sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesengjangan dan pemberantasan 

kemiskinan.Definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa : 

1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, 

tetapi juga pemerataan. 

2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan,seperti 

peningkatan: 

a. Life sustenance:Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. 

b. Self –Esteem:Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang 

memiliki harga diri,dan bernilai. 

c. Freedom From Survitude:Kemampuan untuk melakukan berbagai 

pilihan dalam hidup,yang tentunya tidak merugikan orang lain. 

Konsep dasar diatas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang 

sekarang ini menjadi popular yaitu: 

1. Capacity,hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan 

income atau produktifitas. 
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2. Equity,hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara 

berbagai lapisan masyarakat dan daerah 

3. Empowerment,hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar 

dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan 

sesamanya. 

4. Suistanable,hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian 

pembangunan. 

Menurut Rostow dalam Ayu Sirait (2010),pengertian 

pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang 

dihasilkan,tetapi juga lebih banyak jenis output dari pada yang di 

produksi sebelumnya.Dalam perkembangannya,pembangunan melalui 

beberapa tahapan-tahapan yaitu:masyarakat tradisisional,prakondisi 

lepaslandas,gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-

besaran.Kunci diantara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang 

didorong oleh satu sector atau lebih. 

Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam 

perencanaan pembangunan,yaitu pertama ,pembangunan akan berjalan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Artinya bahwa,jika masyarakat 

dilibatkan dalam perencanaan pembangunan,maka akan tercipta 

control terhadap pembangunan tersebut.Kedua,Pembangunan yang 

berorientasi pada masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan 

pembangunan,sehingga masyarakat bias menjadi kontrol terhadap 

pembangunan yang sedang terjadi. Pembangunan dapat diartikan 
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sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai 

suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang 

lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu disuatu negara. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep 

pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni:ada usaha 

yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahanya,dilaksanakan 

secara sadar,terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari 

pembangunan itu dapat tercapai.Dari beberapa syarat yang harus 

dipenuhi dalam pembangunan tersebut,bahwa pembangunan 

tersebut,bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis. 

Dalam Pembangunan,peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku 

pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom,Pembina dan 

pengaruh sangat diperlukan.Anatara masyrakat dan pemerintah harus 

berjalan seiring, saling mengisi,melengkapi dalam satu kesatuan gerak 

pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan.(Hasan, 2014) 

Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat 

sampai tingkat daerah, pembangunan yang pertama harus di bina dan 

dikembangkan adalah pembangunan desa. 

F. Kerangka Fikir 

Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadikan lembaga 
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pemerintahan,instansi milik pemerintahan,dan badan publik wajib 

memenuhi hak masyarakat akan informasi publik.Hak masyarakat akan 

informasi publik merupakan hak asasi yang fundamental dan sudah 

terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.Pada kemunculan awal 

implementasi keterbukaan informasi public yang diamanatkan UU 

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan UU Keterbukaan 

Informasi ditujukan untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik melalui 

website lembaga pemerintah maupun instansi pemerintah tingkat pusat dan 

daerah.Dalam pandangan Edwards III (Arifin Tahir, 2015: 61) adapun 

Indikator Implementasi Kebijakan yaitu:a. Komunikasi b. Sumber Daya c. 

Sikap Pelaksana d. Struktur Birokrasi. 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Fikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik 

dalam Pembangunan  Desa 

Edwards III (Arifin 

Tahir, 2015: 61) yaitu :   

1. Komunikasi 

2. Sumber Daya  

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi 

Keterbukaan Informasi Publik dalam 

Pembangunan Desa 
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G. Fokus Penelitian 

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Implementasi 

Keterbukaan informasi publik dalam Pembangunan desa di Kecamatan 

Tanete Rilau Kabupaten Barru Menurut Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.Dalam pandangan Edwards III 

(Arifin Tahir, 2015: 61) adapun Indikator Implementasi Kebijakan yaitu: 

a. Komunikasi b. Sumber Daya c. Sikap Pelaksana d. Struktur Birokrasi. 

H. Deskripsi Fokus Penelitian 

Sub fokus yang digunakan dalam penelitian terkait implementasi 

Keterbukaan Informasi publik dalam pembangunan di Kecamatan Tanete 

Rilau Kabupaten Barru yaitu Menurut Undang-undang No.14 tahun 2008. 

Dalam pandangan Edwards III (Arifin Tahir, 2015: 61) adapun Indikator 

Implementasi Kebijakan yaitu: 

1. Komunikasi  

Komunikasi yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat 

dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara 

pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target 

group).Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan yang dapat 

disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya 

distorsi atas kebijakan dan program.Ini menjadi penting karena 

semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka 

akan mengurangi tinggkat penolakan dan kekeliruan dalam 
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mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang 

sesungguhnya. 

2. Sumber Daya  

 

Sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung 

oleh sumber daya yang memadai,baik sumber daya manusia maupun 

sumber daya finansial.Komponen sumberdaya meliputi jumlah staf, 

keahlian dari para pelaksana,informasi yang relevan dan cukup untuk 

mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber 

terkait dalam pelaksanaan program,adanya kewenangan yang 

menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang 

diharapkan,serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat 

dipakai untuk melakukan kegiatan. 

3. Disposisi Atau Sikap Pelaksana  

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan,keiginan,atau 

kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.Dalam 

implementasi kebijakan,jika ingin berhasil secara efektif dan efisien 

para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang seharusnya 

dilakukan,juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 

kebijakan/program/peraturan. 

4. Struktur Birokrasi  

Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi 

penting dalam implementasi kebijakan.Aspek struktur birokrasi ini 

mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme,dan struktur 
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organisasi pelaksana sendiri.Mekanisme implementasi program 

biasanya sudah ditetapkan melalui Standart Operating Procedur 

(SOP) yang di cantumkan dalam guidline program atau kebijakan. 

Standart Operating Procedur (SOP) yang baik mencantumkan 

kerangka kerja yang jelas,sistematis,tidak berbelit,dan mudah dipahami 

oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya 

implementor.Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh 

mungkin menghindari hal yang berbelit – belit,panjang, dan kompleks. 

Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya 

pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara 

cepat. 

 

 



33 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi 

Waktu yang digunakan peneliti untuk meneliti sejak tanggal 

dikeluarkanya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2(dua) 

bulan terbilang setelah seminar proposal.Lokasi Penelitian berada di 

Kantor Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 

karena peneliti melihat bahwa masih belum maksimalnya keterbukaan 

informasi dalam pembangunan desa di Kecamatan Tanete Rilau 

Kabupaten Barru karna masih belum memadainya sarana dan prasarana 

sehingga pemerintah desa masih menggunakan media yang sangat terbatas 

dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan pembangunan desa. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

Tipe penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif(Qualitative Research)merupakan metode riset yang 

sifatnya memberi penjelasan menggunakan analisis.Pada Pelaksanaanya, 

metode ini bersifat subjektif dimana proses penelitian lebih diperlihatkan 

dan cenderung lebih fokus  dalam landasan teori. 

Menurut (Sugiyono, 2018 : 2),penelitian kualitatif memiliki tujuan 

berdasarkan penelitian kualitatif ini untuk menciptakan deskripsi,citra atau 

lukisan secara sistematis,faktual tentang fakta-fakta,sifat-sifat dan interaksi 

antara kenyataan yang akan diselidiki dan menyelidiki perspektif 

partisipan menggunakan taktik-taktik yg bersifat interaktif dan fleksibel. 

33 
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Penelitian kualitatif ditujukan agar mengetahui kenyataan-kenyataan sosial 

berdasarkan sudut pandang partisipan.Dengan demikian arti atau 

pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan meneliti 

dalam syarat objek. Alimiah dimana peneliti adalah instrumen kunci maka 

metode penelitian ini menaruh citra keterbukaan informasi publik dalam 

pembangunan di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif sebab penulis ingin 

menggambarkan/mendeskripsikan bagaimana keterbukaan informasi 

publik dalam pembangunan di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 

1. Jenis Data 

Jenis data pada penelitian kali ini adalah kualitatif.Data kualitatif 

merupakan data deskriftif dan naratif yang menyebutkan mengenai 

kualitas suatu kenyataan.Kualitas suatu kenyataan tadi umumnya 

dianggap gampang atau dapat di ukur secara numerik,data kualitatif 

digunakan untuk riset kualitatif pada objek yang diteliti tidak bisa 

diukur dengan gampang. 

2. Sumber Data 

Sumber data merupakan pengumpulan data langkah yang paling 

strategis pada penelitian,lantaran tujuan utama penelitian ini yaitu 

mendapatkan data dari(Sugiyono:2018).Berdasarakan sumbernya,data 

dibagi sebagai data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 
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Data primer merupakan data yang diperoleh melalui narasumber 

menggunakan cara melakukan tanya jawab secara eksklusif dan 

melalui pertanyaan-pertanyaan yang sinkron menggunakan  

penelitian yang telah disiapkan sebelumnya.Adapun sebagai 

narasumber pada penelitian ini merupakan:Key-informan 

merupakan orang yang menguasai permasalahan,mengetahui 

informasi dan bersedia menyampaikan informasi.Jadi informan 

wajib memiliki pengalaman mengenai latar penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder menjadi data pendukung penelitian.Data 

sekunder pada penelitian ini didapat dari banyak sekali literature 

misalnya yaitu:buku,dokumen,laporan penelitian,Undang-Undang  

tentang informasi publik,website,danlainya. 

C. Informan 

Adapun penentuan informan yang dilakukan adalah informan yang 

dianggap menguasai permasalahan,memiliki informasi dan bersedia 

memberikan informasi mengenai Implementasi Keterbukaan Informasi 

Publik Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 

Barru.Dengan demikian penulis menetapkan pihak pihak yang menjadi 

narasumber pada penelitian ini yaitu Kepala Desa Tellumpanua,Sekertaris 

Desa Tellumpanua dan Kepala Bidang Desa Tellumpanua serta 

masyarakat yang mengetahui serta dapat memberikan informasi mengenai 

Keterbukaan Informasi Publik dalam Pembangunan desa. 
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Tabel 3.1 

Data informan penelitian 

No Nama Jabatan 

1. Muhammad Nur Ngarau Kepala desa 

2. Haidir S.Pi Sekertaris desa 

3. Muliati S,Pd.i Urusan Keuangan 

4. Hardianti Resky.S Urusan usaha dan umum 

5. Supratman,SS Urusan Perencanaan 

6. Ayyub Rusadi Seleksi Kesejahteraan 

7. Ahmad Gunawan  Masyarakat 

8. Ariadi Masyrakat 

9. Nurlela Masyarakat 

10. Diana Masyarakat 

Berdasarkan tabel informan,penelitian ini terdiri dari 10 orang 

informan yang dipilih secara purposif yakni 6 orang pegawai di Kantor 

Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan 4 Orang 

masyarakat desa tellumpanua.Informan diatas  adalah orang-orang yang 

dianggap dapat memberikan dan melengkapi informasi tentang penelitian 

yang dilakukan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis 

digunakan oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan data dalam 
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penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih jrnis penelitian kualitatif 

yang harus membutuhkan data yang jelas dan spesifik. 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang sangat 

penting dalam penelitian yang mana melibatkan manusia sebagai 

subjek.wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari para 

informan yang tentunya mengetahui informasi mengenai Keterbukaan 

Informasi Publik Dalam Pembangunan di Kecamatan Tanete Rilau 

Kabupaten Barru. 

2. Observasi 

Observasi merupakan teknik penelitian yang dimana peneliti 

turun langsung kelapangan untuk mengamati kondisi yang berkaitan 

dengan objek yang akan di teliti. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

dokumen sebagai sumber data.Dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu.Dokumen bias berbentuk tulisan,gambar,atau 

karya-karya monumental dari seseorang.Teknik ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data tertulis berapa dokumen,peraturan atau laporan yang 

dapat mendukung penelitian. 

E. Teknik Analisi Data 

Menurut (Bogdan dalam Sugiyono 2018 ) analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 
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hasil wawancara ,catatan lapangan,dan bahan-bahan lain,sehingga muda 

dipahami ,dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.dalam 

penelitian kualitatif,teknik analisis data yang lebih banyak dilakukan 

bersamaan dengan pengumpulan data.Analisis data kualitatif adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,mengorganisasikan data, 

menstistesikannya,mencari dan menemukan pola menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat di 

ceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisis data kualitatif secara principal dan procedural 

berbeda dengan analisis data kuantitatif.Proses pengumupulan data 

kualitatif yang umumnya menitik beratkan pada wawancara dan observasi 

partisipasipatoris membuat analisis tektual dari hasil transkip atau cacatan 

lapangan yang tidak terstektur.Teknik analisi data dalam penelitian ini 

dimulai dari pengemupulan data yang aktivitas mencari data.Kemudian 

reduksi data yaitu data dipilih, di rangkum kemudian diambil yang 

dianggap penting. 

Penyajian data dalam penelitian ini yaitu berupa penyajian data 

dalam penelitian yaitu berupa penyajian data deskripsi yang di dapat dari 

kegiatan pengamatan (observasi) dan hasil wawancara dari beberapa 

narasumber yang mengetahui pengaruh keterbukaan informasi publik 

terhadap partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tanete 

Rilau Kabupaten Barru. 
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F. Teknik Pengabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian 

yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk 

menguji data yang diperoleh.Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

meliputi uji credibility.Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan 

terhadap data output penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil 

penelitian yang dilakukan tidak meragukan menjadi sebuah karya ilmiah 

dilakukan. 

a. Perpanjangan Pengamatan 

 Perpanjangan pengamatan dapat menaikkan kredibilitas/kepercayaan 

data.Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke 

lapangan,melakukan pengamatan,wawancara lagi menggunakan 

sumber data yang ditemui juga sumber data yang lebih baru. 

b. Meningkatkan kecermatan pada penelitian 

 Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka 

kepastian data & urutan kronologis peristiwa bisa dicatat atau direkam 

secara baik,sistematis.Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu 

cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yg sudah 

dikumpulkan, dibuat, dan tersaji sudah benar atau belum. 

c. Triangulasi 

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 
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dengan berbagai waktu.Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber,triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu . 

1.  Triangulasi Sumber 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.Data yang 

diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) 

dengan tiga sumber data. 

2. Triangulasi Teknik 

Untuk mengecek reliabilitas data dilakukan dengan cara melakukan 

verifikasi data pada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Misalnya, verifikasi data dapat dilakukan melalui 

wawancara, observasi, dokumen. Jika teknik reliabilitas data  

menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti akan melakukan 

diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan untuk 

memastikan bahwa data tersebut dianggap akurat. 

3. Triangulasi Waktu 

Pengumpulan data dengan teknik wawancara pada pagi hari saat 

narasumber masih segar, akan memberikan data yang lebih valid 

sehingga lebih reliabel. Atau, ini dapat dilakukan dengan 

memverifikasi dengan wawancara, observasi atau teknik lain pada 

waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian menghasilkan 
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data yang berbeda, hal ini dilakukan berulang-ulang sampai 

ditemukan data tertentu. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan menyajikan data yang 

didapatkan penulis setelah melakuan penelitian di Kantor Desa 

Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru melalui 

wawancara,observasi,serta dokumentasi yang disertai dengan penjelasan 

untuk mempermudah dalam melakukan proses pembahasan hasil 

penelitian.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi 

Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan 

Tanete Rilau Kabupaten Barru. 

1. Gambaran Umum Kabupaten Barru 

Kabupaten Barru adalah salah satu Kabupaten yang berada 

pada pesisir barat Propinsi Sulawesi Selatan,terletak antara kordinat 

40°5’49” – 40°7’35” lintang selatan dan 199°35' -119°49' bujur timur 

dengan luas wilayah 1.174.72 km2 berjarak lebih kurang 100 km 

sebelah utara Kota Makassar dan 50 km sebelah selatan Kota Parepare 

dengan garis pantai sepanjang 78 km. 

Kabupaten Barru berada pada jalur Trans Sulawesi dan 

merupakan daerah lintas wisata antara Kota Makassar dengan 

Kabupaten Tana Toraja sebagai tujuan wisata serta berada dalam 

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu(KAPET) Parepare.Jumlah 

penduduknya berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2009 sebesar 
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162.985 jiwa dengan kepadatan rata-rata 138,74 jiwa/km2.  

Luas Wilayah.  Kabupaten Barru seluas 1.174,72 km2, terbagi 

dalam 7 kecamatan yaitu :Kecamatan Tanete Riaja seluas 174,29 km2, 

Kecamatan Tanete Rilau seluas 79,17km2,Kecamatan Barru seluas 

199,32 km2, Kecamatan Soppeng Riaja seluas 78,90 km2, Kecamatan 

Mallusetasi seluas 216,58 km2,, Kecamatan Pujananting seluas 314,26 

km2, dan Kecamatan Balusu seluas 112,20 km2. Selain daratan, 

terdapat juga wilayah laut teritorial seluas 4 mil dari pantai sepanjang 

78 km. 

 

Gambar 4.1: Peta Kabupaten Barru 

Jenis tanah di Kabupaten Barru terdiri atas :Alluvial seluas 

14.659 ha (12,48%) yang terdapat di Kec. tanete Riaja,litosol seluas 

29.034 ha (24,72%) yang terdapat di Kec.Tanete Rilau dan Tanete 
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Riaja,Regosol seluas 41.254 ha (38,20%) yang terdapat di seluruh 

kecamatan dan jenis Mediteran seluas 32.516 (24,60%) yang terdapat 

di seluruh kecamatan kecuali Kec.Tanete Rilau. 

2. Profil  Singkat dan Gambaran umum Desa Tellumpanua 

Desa Tellumpanua merupakan pemekaran dari desa Pao-Pao 

dimana pada waktu itu Kepala Desa dijabat oleh H.Ambo Tang, 

memisahkan diri dari Desa induk pada tahun 1989.Tellempanua dalam 

bahasa bugis berasal dari suku kata yaitu tellu dan mpanua,tellu dalam 

bahasa Indonesia berarti tiga,kemudian mpanua dalam bahasa bugis 

berasal dari kata wanua yang berarti kampong atau dusun,dimana 

Tellumpanua merupakan kumpulan dari tiga dusun (bugis wanua) 

yaitu Dusun Maddo,Dusun Aroppoe,Dusun Polejiwa. 

 Pemerintah Pertama di Desa ini dimana pada saat itu masih 

berstatus desa persiapan dipimpin oleh H.Andi Mahmud Gaffar yang 

penunjukanya pada bulan Mei 1989 Pada tahun 1992 resmi menjadi 

Desa devenetif di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan tetap 

di pimpin oleh Kepala Desa H.Andi Mahmud Gaffar sampai tahun 

1997,dimana wilahyahnya mecakup tiga dusun yaitu Dusun 

Aroppoe,Dusun Maddo dan Dusun Polejiwa pada tahun 1997 

dilakukan pemilihan desa secara langsung yang di ikuti oleh tiga calon 

dan sebagai pemenang H.Andi Mahmud Gaffar yang berhasil menjadi 

Kepala Desa samapai tahun 2007. 

 Pada tahun 2007 sampai 2008 adalah masa transisi mengingat 
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jabatan Kepala Desa sudah berakhir,dan masa transisi itu dijabat oleh 

H.Andi Mahmud Gaffar sampai tahun 2008 dilakukan pemelihan 

Kepala Desa yang diikuti oleh enam orang calon dan keluar Sebagai 

Pemenang adalah Muh Nur Ngaru yang menjabat sampai tahun 2014 

sampai tahun 2016 masa transisi dan dijabat oleh Andi Ahmad Jayadi 

Tahun 2016 dilakukan pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh empat 

orang calon dan keluar pemenang adalah Muh Nur Ngaru kembali 

menjadi Kepala Desa Tellumpanua Periode 2017-2023. 

A. Keadaan Geografis dan Topografi 

Desa Tellumpanua merupakan desa yang terbentuk pada 

tahun 1972,yang berada di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 

Barru yang menjadi lokasi penelitian penulis,Secara geografis Desa 

Tellumpanua terletak diantara koordinat -4.481582 lintang selatan 

dan 11.9622779 bujur timur dengan luas desa 7,000000 (Ha). Desa 

ini memiliki tiga Dusun Aroppoe,Dusun Polejiwa, dan Dusun 

Maddo.Jarak dari Desa Tellumpanua ke Ibu Kota  Kecamatan 

Tanete Rilau sekitar 2 Km,Jarak dari Desa Tellumpanua ke Ibukota 

Kabupaten Barru Sekitar 10 Km, dan jarak dari Desa Tellumpanua 

Ke Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 90 Km. 

Desa Tellumpanua terbagi 3 Dusun, 12 RT yaitu Dusun 

Aroppoe,Dusun Maddo,Dusun Polejiwa ketinggian tanah wilayah 

Desa 1,0 m dari Permukaan laut,dengan suhu rata-rata antara 22 

derajat celcius dengan cuaca hujan rata-rata 1.00 mm/tahun.dan 
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Penggunaa Tanah dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.1 Keadaan Geografis 

No   Wilayah Luas Tanah 

1. Pemukiman  43,25 Ha 

2. Perkebunan  428,44 Ha 

3. Pertanian  120,2 Ha 

4. Perkantoran 3Ha 

               Sumber: Keadaan Geografis Desa Tellumpanua 

B. Topografi  wilayah Desa Tellumpanua berupa pantai, daratan, serta 

lereng atau puncak.Curah hujan di daerah ini sedang.Adapun batas 

wilayah Desa Tellumpanua sebagai berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Keluarahan Lalolang 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pao-Pao 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lempang 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar 

C. Keadaaan Demografis 

Jumlah penduduk Desa Tellumpanua termasuk padat 

sekaesali jika dibandingkan dengan luas wilayah desa.Hal ini dapat 

dilihat dari sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2010. 

Tercatat Jumlah penduduk Desa Tellumpanua sekitar 3.010 jiwa 

dengan perbandingan laki-laki 1.220 jiwa dan perempuan sebanyak 

1.790 jiwa. 

Penduduk Desa Tellumpanua merupakan salah satu asset 
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desa dalam pelaksanaan pembangunan.Hanya saja sumber 

manusianya masyrakat belum memadai karena rendahnya 

pendidikan, sehingga harapan untuk mengubah pola fikir masih 

rendah.Jumlah penduduk Desa Tellumpanua dapat dilihat pada 

table dibawah ini : 

Tabel 4.2 Keadaan Demografis Desa Jumlah Penduduk 

Nama Dusun Jumlah KK Jumlah Jiwa Total Jiwa 

L P 

Aroppoe 404 339 65 1448 

Maddo 223 199 24 841 

Polejiwa 301 258 43 1.188 

Jumlah 928 796 132 3477 

Sumber: Keadaan Demografis Desa Jumlah Penduduk Desa Tellumpanua 

D. Visi dan Misi 

a. Visi  

“Terwujudnya sistem peleyanan prima dan pembangunan 

secara terpadu dalam mendukung Tellumpanua desa yang 

untuk semua”.Visi merupakan impian suatu yang belum 

terwujudnya dan kemampuan melukiskan yang menarik 

tersebut agar bisa dilihat orang lain sehingga mengandung arti 

standar pencapaian,sukses dan cita-cita kehadiran visi Desa 

Tellumpanua ini dimaksudkan mampu memberikan arah, 

menentukan keputusan dan motivasi seluruh aparat dan 

anggota masyrakat untuk mencapai tujuan. 

b. Misi  

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-
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langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang  

telah dipaparkan..Rumusan misi merupakan penggambaran 

visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa 

yang harus dilakukan.Misi disusun untuk memperjelas jalan 

atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai 

perwujudan visi. 

Berdasarkan Visi Desa Tellumpanua,Maka Misi Desa 

Tellumpanua Tahun 2017-2023 adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan tata kelola pemerintah desa yang baik. 

2. Mengembangkan inovasi dan kreatifitas pemerintah Desa 

dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. 

3. Meningkatkan keterpenuhan sarana dan prasarana 

pengembangan wilayah ekonomi,dan social budaya di 

Desa. 

4. Meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan hak-hak 

dasar masyarakat. 

5. Meningkatkan pemamfaatan potensi yang dimiliki untuk 

kemandirian masyarakat. 

6. Mengembangkan kegiatan strategis Desa untuk 

mendukung daya saing desa. 

7. Mengembangkan Ekonomi kerakyatan berbaris UMKM. 

8. Meningkatkan kehidupan beragama. 
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STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH 

DESA TELLUMPANUA 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi 

Berdasarkan gambar diatas,maka susunan struktur organisasi yang dimiliki 

adalah:  

a. Kepala desa 

b. Sekertaris desa 

1. Urusan usaha dan umum 

2. Urusan keuangan 

3. Urusan perencanaan 

c. Seksi-Seksi 
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1. Seksi Pemerintahan 

2. Seksi kesejahteraan 

3. Seksi pelayanan 

d. Kepala dusun Aroppoe 

e. Kepala dusun Maddo 

f. Kepala dusun Polejiwa 

B. Hasil Penelitian 

Konstitusi Negara Indonesia sudah jelas memberi ketegasan 

dimana setiap orang mempunyai hak untuk melakukan komunikasi serta 

mendapatkan informasi untuk mengembangkan lingkungan sosialnya 

ataupun untuk diri sendiri (pribadi) dan mempunyai hak untuk 

memiliki,mencari,mendapatkan mengolah serta menyampaikan informasi 

menggunakan semua jenis sarana yang ada. 

Pemerintah desa merupakan simbol formil kesatuan masyrakat 

desa.Pemerintah desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan 

proses sosial di dalam masyarakat,tugas utama yang harus di tempuh 

pemerintah desa adalah bagaimana cara untuk mengembangkan prinsip 

keterbukaan informasi kepada publik,memberikan pelayanan sosial yang 

baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, 

rasa tentram, dan berkeadilan. 

Pemerintah desa diharapkan harus mampu mengembangkan peran 

aktif masyarakt agar senantiasa memiliki dan turut bertanggung jawab 

terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa. 
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (KIP) menjadikan lembaga pemerintahan,instansi milik 

pemerintahan,dan badan publik wajib memenuhi hak masyarakat akan 

informasi publik.Hak masyarakat akan informasi publik merupakan hak 

asasi yang fundamental dan sudah terjamin dalam Undang-Undang Dasar 

1945. 

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti diperoleh hasil 

wawancara mengenai sejauh mana keberhasilan Desa Tellumpanua dalam 

Mengimplementasikan Keterbukaan informasi publik dalam Pembangunan 

Desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru berdasarkan teori yang 

di kemukakan oleh Edwards III (Arifin Tahir, 2015: 61): 

a. Komunikasi 

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari 

satu pihak ke pihak yang lain yang bertujuan agar pihak yang 

menerima informasi dapat memahami dengan baik informasi yang 

diberikan.Koomunikasi dilakukan mulai dari komunikasi antara 

pembuat kebijakan dengan implementor kebijakan hingga 

komunikasi antara implementor kebijakan dengan target group atau 

masyarakat.Komunikasi menjadi hal yang penting dalam proses 

implementasi kebijakan,karena komunikasi dapat memudahkan 

implementasi kebijakan.Selain itu,komunikasi dapat mengurangi 

kemungkinan adanya kesalahan dalam implementasi kebijakan 

sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan 
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efisien. 

Adapun hasil wawancara penulis dengan narasumber MNN 

selaku Kepala Desa Tellumpanua Mengemukakan bahwa : 

“Dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat Alhamdulillah 

lancar dengan cara melakukan musyawarah yang membahas 

mengenai perencanaan,pelaksanaan,maupun pengelolaan dana desa 

dalam pembangunan desa.Selaku Kepala desa tellumpanua saya 

selalu menyampaikan Kepada seluruh staf agar selalu berusaha 

menerapkan Prinsip transparansi atau keterbukaan dalam hal 

apapun terutama mengenai Pengelolaan dana desa dan 

Pembangunan Desa”(Hasil wawancara MNN,13 Juni 2022). 

 

Pernyataan dari bapak MNN selaku Kepala Desa 

Tellumpanua,Implementasi Keterbukaan informasi publik dalam 

pembangunan desa sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, 

dimana Pemerintah Desa melakukan musyawarah dengan 

masyarakat yang membahas mengenai pengelolaan dana desa dan 

pembangunan desa. 

Adapun Wawancara dengan Narasumber HR selaku 

Sekertaris Desa juga menjelaskan bahwa : 

“Penyebarluasan informasi mengenai pembangunan desa dilakukan 

melalui media website atau melalui papan pengumuman 

kantor,memasang baliho serta melakukan pertemuan sosialisasi 

dengan masyarakat seperti tokoh adat, tokoh pendidikan, kelompok 

tani, kelompok perempuan dan kelompok masyarakat lainnya.” 

(Hasil wawancara HR,13 Juni 2022). 

 

Pernyataan dari bapak HR selaku sekertaris desa Tellumpanua 

mengemukakan bahwa penyebarluasan informasi mengenai 

pembangunan desa dilakukan melalui website atau melalui papan 
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pengumuman kantor,memasang baliho serta mengadakn pertemuan 

sosialisai dengan masyarakat 

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu 

tokoh pemuda yaitu AG yang mengatakan bahwa : 

“Menurut saya,para staf pegawai pelaksana keterbukaan informasi 

publik dengan masyarakat berlangsung baik karena memberikan 

informasi yang lengkap mengenai perencanaan,Pelaksanaan, 

maupun pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa,Para staf 

pegawai dalam penyebarluasan informasi juga sudah baik”(Hasil 

wawancara AG, 14 Juni 2022). 

 

Sejalan dengan wawancara bapak AG selaku toko pemuda,adapun 

hasil wawancara dengan bapak AR yang menjelaskan bahwa: 

“Benar,para staf pegawai sudah baik dalam pelaksanaan 

keterbukaan akan tetapi pada media website para staf masih kurang 

mengoprasikan karena dapat dilihat di media website 

desa,informasi yang diberikan belum di update ke informasi 

terbaru”(Hasil wawancara AR,14 Juni 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak AG dan bapak AR 

dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi sudah di lakukan 

sebaik mungkin namun penyebarluasan informasi melalui media 

website masih belum terlaksana dengan baik. 

Adapun hasil wawancara dengan Narasumber HR 

mengenai penggunaan media website menjelaskan bahwa: 

“Memang benar adanya dalam penyebarluasaan informasi melalui 

media website masih belum dijalankan dengan baik karna adanya 

kendala pada sarana dan prasarana penunjang layanan informasi 

mengingat dikantor kami hanya memilki dua perangkat komputer 

dan tidak adanya pemasangan wifi dikantor sehingga menghambat 
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para pegawai mengupdate informasi terbaru di media 

website”(Hasil Wawancara HR,14 Juli 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa Narasumber, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi keterbukaan 

informasi publik dalam pembangunan di Desa Tellumpanua sudah  

terlaksana dan dijalankan dengan semaksimal mungkin yang 

dimana desa tellumpanua menyampaikan informasi terkait dengan 

pembangunan desa melalui papan pengumuman kantor serta 

melakukan sosialisasi dengan Tokoh-Tokoh masyarakat. 

Adapun Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, 

peneliti dapat melihat bahwa Pada Faktor Komunikasi pelaksanaan 

Implementasi  keterbukaan informasi Publik dalam pembangunan 

di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 

Sudah terlaksana dan dijalankan dengan baik dimana pemerintahan 

Desa selalu melakukan Musyawarah dalam membahas 

pembangunan desa serta Penyampaian informasi juga sudah 

memfaatkan tekhnologi yang ada dengan menyediakan website 

Desa Tellumpanua sehingga masyarakat bisa mengakses segala 

informasi mengenai pembangunan  menggunakan internet namun 

informasi yang berada di media website desa masih belum di 

update ke informasi yang terbaru sehingga biasanya masyarakat 

juga bisa memperoleh informasi di papan informasi yang telah di 

pasang. 
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b. Sumber Daya  

Sumber daya yaitu menekankan setiap kebijakan harus di 

dukung oleh sumber daya yang memadai.Dalam suatu kebijakan 

bisa saja informasi yang disampaikan sudah jelas dan konsisten 

tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi 

pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud 

adalah ketersediaan staf yang kompeten, tersedianya sarana dan 

prasarana yang memadai juga anggaran dan waktu yang tepat 

untuk melaksanakan kebijakan sehingga pelaksanaan Implementasi 

Keterbukaan informasi publik dalam pembangunan desa berjalan 

dengan baik. 

Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi 

kebijakan memerlukan sumber daya manusia untuk melaksanakan 

implementasi Keterbukaan informasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber MI 

selaku Kepala Urusan Keuangan mengemukakan bahwa : 

”Sebagai lembaga pelayanan masyarakat yang setiap hari 

berhubungan dengan masyarakat tentunya kami memiliki tugas 

masing-masing ada bagian keuangan, urusan perencanaan,urusan 

usaha dan umum, seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan ,seksi 

pelayanan dimana kami selalu menyiapkan informasi baik itu 

tentang kegiatan pemerintahan desa, perencanaan serta pelaksanaan 

pembangunan desa kepada masyarakat itu sendiri”(hasil 

wawancara  MI ,20 Juni 2022). 
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 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 

dapat di simpulkan bahwa sumber daya manusia yang terlibat 

dalam Implementasi Keterbukaan informasi publik dalam 

pembangunan desa telah memiliki sumber daya manusia yang 

memadai.Dalam hal ini diperkuat oleh Edward III Sumber daya 

merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. 

Salah Satunya staf, sumber daya utama dalam implementasi 

kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam 

implementasi kebijakan, Salah satunya disebabkan oleh staf atau 

pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak 

kompeten dalam bidangnya. 

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara mengenai sumber 

daya sarana dan prasarana dengan Narasumber SM Selaku Seksi 

Pelayanan Mengemukakan bahwa : 

”Sarana dan prasarana yang dimiliki yaitu adanya penggunaan 

komputer yang digunakan untuk memberikan informasi secara 

efektif Kepada Masyarakat mengenai Pembangunan Desa Melalui 

Website, Meja layanan informasi, dan papan pengumuman Namun 

terdapat keterbatasan yaitu tidak adanya ruangan khusus layanan 

informasi publik” (Hasil wawancara SM : 21 Juni 2022). 

   

Adapun hasil wawancara dengan bapak AJ mengemukakan 

bahwa : 

“Memang benar kami sudah mempunyai komputer akan tetapi itu 
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masih belum cukup,kami belum memiliki ruangan khusus yang 

dimana di dalamnya tersedia komputer dan wifi serta layanan 

informasi lainya,sehingga ketika kami ingin menyampaikan 

informasi melalui media website harus terhambat karna tidak 

adanya wifi,biasanya kami harus menggunakan wifi hp agar dapat 

membuka media website di perangkat komputer,seperti yang kita 

ketahui dalam media website kami belum mengupdate informasi 

terbaru jadi untuk sementara ini kami menempelkan informasi di 

papan kantor”(Hasil Wawancara, AJ : 22 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak SM 

dan bapak AJ dapat disimpulkan bahwa sumber daya sarana dan 

prasarana cukup memadai dengan cara memamfaatkan 

penggunaan.teknologi  seperti internet untuk mengakses dan 

mengkomunikasikan informasi secara efektif kepada masyarakat 

namun ada beberapa kendala yang dialami dalam menggunakan 

media website seperti belum tersedianya wifi di kantor desa 

tellumpanua. 

Adapun hasil wawancara mengenai sumber daya finansial 

dengan MI selaku urusan Keuangan mengemukakan bahwa : 

”Sumber daya finansial di desa tellumpanua sudah cukup memadai 

dimana setiap tahunnya desa tellumpanua mengelola APBD yang 

digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa, Pemberdayaan 

masyarakat desa,pembinaan kemasyarakatan,serta penanggulan 

Bencana,Keadaan darurat,dan keadaan mendesak desa.Pemerintah 

desa juga menyediakan dokumen dalam bentuk buku tentang 

realisasi anggaran yang tertuang dalam APBD desa setiap tahunya 

dan memasang di papan informasi agar masyarakat tahu kemana  

anggaran itu dihabiskan”(Hasil Wawancara MI: 22 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa 

narasumber,peneliti mengemukakan bahwa sumber daya dalam 

sumber daya manusia dan finansial sudah memadai namun dalam 
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sumber daya prasarana dan sarana masih belum cukup memadai. 

Adapun rincian Dana Desa yang diterima oleh Desa Tellumpanua pada 

Tahun 2019-2021 sebagai berikut : 

Tabel 4.3  

Rincian Dana Desa Tellumpanua Pada Tahun 2019-2021 

No Tahun Jumlah Dana Desa Rincian Kegiatan Anggaran 

1. 2019 1.186.490.000 Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 

926.337.150 

   Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

317.551.150 

2. 2020 1.223.325.000 Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 

23.879.000 

   Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

362.688.240 

   Penanggulangan Bencana, 

Keadaan Darurat, dan 

Keadaan Mendesak Desa 

836.757.760 

3. 2021 1.214.998.000 Penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

21.158.000 

   Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 

83.934.300 

   Pembinaan 

Kemasyarakatan Desa 

1.070.000 

   Penanggulangan Bencana, 

Keadaan Darurat, dan 

Keadaan Mendesak Desa 

1.162.800.000 

Sumber : Keuangan Desa Tellumpanua 
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Adapun berdasarkan hasil observasi peneliti 

dilapangan,peneliti dapat melihat bahwa sumber daya dalam 

Implementasi Keterbukaam informasi publik  dalam pembangunan 

desa terbagi atas tiga sumber yaitu sumber daya manusia yang 

dimaksud adalah staf atau pegawai yang selalu menyediakan 

informasi dalam Pembangunan Desa bagi masyarakat. Adapun 

sumber daya sarana dan prasarana, peneliti dapat melihat 

Pemerintahan Desa Tellumpanua Memamfaatkan penggunaan 

teknologi seperti internet untuk mengakses dan 

mengkomunikasikan informasi secara efektif namun masih 

memiliki kendala dalam mengakses media website karena belum 

tersedianya wifi yang dimana dapat memudahkan para staf untuk 

tinggalkan sendiri.Adapun dari segi sumber daya finansial sudah 

memadai.Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam 

Implementasi Keterbukaam informasi publik dalam pembangunan 

desa sudah memadai. 

c. Disposisi Atau Sikap Pelaksana  

Menurut George C Edward III adalah Disposisi atau sikap 

petugas dalam menjalankan sebuah kebijakan merupakan hal yang 

sangat penting dan harus dimiliki oleh implementor seperti, 

komitmen dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan 

tugasnya.Mengemukakan kecenderungan dari para pelaksana 

kebijaan merupakan faktor ketiga yang ada mempunyai 
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konsekuensi-konsekuensi penting bagi seluruh Implementasi 

kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai 

kecendrungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap 

implementasi kebijakan yang terlaksana maka terdapat 

kemungkinan yang besar dalam implementasi kebijakan yang 

terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya , 

jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap satu 

implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka 

implementasi kebijakan menghadapi kendala yang serius. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber HRS 

selaku bagian Urusan Usaha dan Umum mengemukakan bahwa : 

“Keterbukaan itu adalah salah satu syarat untuk mencapai good 

governance yang baik, kami disini selalu berusaha menerapkan 

prinsip transparansi atau keterbukaan dalam hal apapun.kami 

pemerintah desa menyediakan dokumen dalam bentuk buku yaitu 

buku tentang realisasi anggaran yang tertuang dalam APBD desa 

setiap tahunya dan memasang di papan informasi agar masyarakat 

tahu kemana anggaran itu dihabiskan”(Hasil wawancara HRS, 27 

Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu HRS dapat di 

simpulkan bahwa para staf selalu berusaha menerapkan prinsip 

keterbukaan atau transparansi dalam hal apapun. 

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Narasumber HRS 

selaku Urusan Usaha dan Umum,hasil wawancara dengan M 

selaku urusan keuangan mengemukakan bahwa : 

“Sebagai Lembaga pelayanan kami tentunya harus bersikap baik, 

jujur, dan ramah.Kami para staf dan masyarakat sama sama saling 

membutuhkan dan harus saling bekerja sama, karena itu penting 
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untuk menerapkan prinsip keterbukaan kepada masyarakat dengan 

itu masyarakat bisa percaya kepada pemerintah desa, bisa ikut 

berpartisipasi pada setiap kegiatan desa, serta ikut mengawasi tata 

kelola pemerintahan dalam pembangunan desa”(Hasil Wawancara 

M, 27 Juni 2022). 

 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan 

Narasumber AR sebagai salah satu anggota karang taruna yang 

mengemukakan bahwa : 

“Jadi bentuk transpararansi yang dilaksanakan oleh pemerintah 

desa Tellumpanua yaitu dengan mengadakan musyawarah 

mengenai perencanaan,pelaksanaan,dan pengelolaan dana desa 

dalam pembangunan desa.kami selaku masyarakat dapat melihat 

dan mengetahui proses dan hasil pembangunan di desa ini melalui 

papan informasi yang dipasang.jadi transparansi itu sudah benar 

benar ada walaupun tidak 100%”( Hasil Wawancara AR , 27 Juni 

2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketiga Narasumber 

dapat disimpulkan bahwa para pemerintah desa selalu berusaha 

menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi untuk mencapai 

good governance serta Para staf harus memiliki sikap yang baik, 

jujur, dan ramah agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

Adapaun hasil observasi peneliti dilapangan,peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa disposisi dalam mengimplementasikan 

Keterbukaan informasi publik dalam pembangunan Desa di 

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru telah dilaksanakan 

dengan baik dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 

menjadikan lembaga pemerintahan,instansi milik pemerintahan,dan 
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badan publik wajib memenuhi hak masyarakat akan informasi 

publik. Pemerintah Desa juga memiliki sikap yang baik, jujur, dan 

ramah dalam melayani masyarakat. 

d. Struktur Birokrasi 

Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi 

menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur 

birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, 

dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme 

implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standart 

Operating Procedur (SOP) yang di cantumkan dalam guidline 

program atau kebijakan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber  ST 

selakau urusan perencanaan mengemukakan bahwa :  

“Kantor Desa Tellumpanua dalam implementasi Keterbukaan 

informasi Publik dalam Pembangunan Desa sudah melaksanakan 

SOP yang ada dan untuk SOPnya ini ada surat edaran Nomor 24 

Tahun 2010 Pegawai  di tuntut untuk disiplin Dalam implementasi 

Keterbukaan informasi Publik dalam pembangunan desa”.. (Hasil 

wawancara ST, 11 Juli 2022). 

 

Sejalan dengan pendapat ST selaku urusan perencanaan, 

Narasumber HI selaku seksi pemerintahan juga mengemukakan 

bahwa : 

“Kami disini dalam memberikan pelayanan dan informasi harus 

mengetahui SOP dan kami Juga di tuntut baik, jujur, ramah  

disiplin dan transparansi agar keterbukaan informasi publik dalam 

pembangunan desa terlaksana dengan baik . ( Hasil wawancara HI, 

11 Juli 2022). 
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Selanjutnya Peneliti Melakukan wawancara dengan NA sebagai 

masyarakat yang mengatakan bahwa : 

“Menurut saya pegawai dikantor ini sangat baik, disiplin dan 

ramah waktu saya diberikan pelayanan saya di suguhkan teh dan 

saya berharap pelayanan dikantor ini  untuk terus di tingkatkan” ( 

Hasil Wawancara NA, 12 Juli 2022). 

 

Sejalan dengan hasil wawancara bapak ibu sebagai 

masyarakat,Narasumber DNselaku masyarakat mengatakan bahwa: 

“yah memang benar pegawai dikantor desa ini sangat 

baik,mengenai keterbukaan informasi publik dalam pembangunan 

aparat desa sudah berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat 

dapat memperoleh informasi secara terbuka mengenai pengelolaan 

dana pembangunan desa sehingga kami masyarakat dapat 

mengetahui kemana saja anggaran itu dicairkan,setiap ingin 

melaksanakan kegiatan mengenai pembangunan desa para aparat 

desa terlebih dahulu  melakukan musyawarah kepada 

masyarakat”(Hasil wawancara DN,12 Juli 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Narasumber  

dapat di simpulkan bahwa pelayanan yang ada di Kantor Desa 

Tellumpanua dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik 

dalam Pembangunan Desa sudah mengikuti aturan dan taat pada 

peraturan. 

Adapun hasil observasi peneliti di lapangan yaitu peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa organisasi pelaksana dituntut agar 

disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsi masing masing demi 

terlaksananya implementasi Keterbukaan informasi publik dalam 

pembangunan desa. Dalam memberikan pelayanan dan informasi 
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di kantor desa tersebut bisa terlaksana dengan baik. SOP yang di 

terapkan di kantor desa tersebut mengacu pada peraturan Bupati 

Barru Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional 

Prosedur Layanan Informasi Publik. 

C. Pembahasan Penelitian 

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting 

Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untu 

mewujukan penyelenggaraan Negara yang baik. Tujuan utama 

Implementasi Keterbukaan informasi di setiap Negara adalah memastikan 

bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dari kredibel dengan 

menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. 

Konstitusi Negara Indonesia sudah jelas memberi ketegasan 

dimana setiap orang mempunyai hak untuk melakukan komunikasi serta 

mendapatkan informasi untuk mengembangkan lingkungan sosialnya 

ataupun untuk diri sendiri (pribadi) dan mempunyai hak untuk memiliki, 

mencari, mendapatkan mengolah serta menyampaikan informasi 

menggunakan semua jenis sarana yang ada. 

 Desa Tellumpanua merupakan salah satu lembaga pemerintah yang 

bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai salah satu 

organisasi publik. Desa Tellumpanua melalui aparatur pemerintahnya 

wajib menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat secara 

terbuka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi 

Publik. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya 
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maka aparatur pemerintah akan mendapatkan sanksi, baik berupa hukuman 

ataupun sanksi administratif sesuai dengan peraturan Undang-Undang 

yang berlaku. 

Dalam penelitian ini, Implementasi Keterbukaan Informasi Publik 

dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 

dilihat dari beberapa aspek yaitu:(a)Komunikasi,Komunikasi sangat 

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan 

public. (b) Sumber daya, Sumber daya yaitu menekankan setiap kebijakan 

harus di dukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya 

manusia maupun sumber daya bentuk finansial. (c) Disposisi atau sikap 

pelaksana,Disposisi atau sikap petugas dalam menjalankan sebuah 

kebijakan merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh 

implementor seperti, komitmen dan kedisiplinan petugas dalam 

menjalankan tugasnya.(d)Struktur birokrasi,struktur birokrasi menekankan 

bahwa struktur birokrasi menjadi penting. 

1. Komunikasi  

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian 

tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif 

terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang 

akan mereka kerjakan.Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan 

dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik.Tujuan dan 

sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik 

sehingga sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan 
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dan program.ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan 

kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat 

penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan 

kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. 

Berdasarkan hasil penelitian implementasi keterbukaan 

informasi publik dalam pembangunan di Desa Tellumpanua dari segi 

Komunikasi sudah dilakukan dan dijalankan dengan semaksimal 

mungkin yang dimana para aparat desa tellumpanua menyampaikan 

informasi terkait dengan pembangunan desa melalui papan 

informasi,website serta pemerintahan Desa selalu melakukan 

Musyawarah dalam membahas perencanaan,pengelolaan dana desa 

dalam pembangunan desa serta Penyampaian informasi juga sudah 

memfaatkan tekhnologi yang ada dengan menyediakan website Desa 

Tellumpanua sehingga masyarakat bisa mengakses segala informasi 

mengenai pembangunan  menggunakan internet namun informasi yang 

berada di media website desa masih belum di update ke informasi yang 

terbaru sehingga biasanya masyarakat hanya dapat memperoleh 

informasi melalui papan informasi yang di pasang. 

2. Sumber daya 

Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah ketersediaan staf 

yang kompeten,tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga 

anggaran dan waktu yang tepat untuk melaksanakan kebijakan 

sehingga pelaksanaan Implementasi Keterbukaan informasi publik 
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dalam pembangunan desa berjalan dengan baik.Komponen 

sumberdaya meliputi jumlah staf,keahlian dari para 

pelaksana,informasi yang relevan dan cukup untuk  

mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber 

terkait dalam pelaksanaan program,adanya kewenangan yang 

menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang 

diharapkan,serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat 

dipakai untuk melakukan kegiatan. 

Berdasarkan hasil Penelitian Implementasi Keterbukaan 

Informasi Publik dalam Pembangunan desa di Kecamatan Tanete Rilau 

Kabupaten Barru dari segi sumber daya sudah memadai dimana 

peneliti dapat melihat bahwa di Kantor desa Tellumpanua telah 

memiliki sumber daya manusia yang memadai dan mempunyai peran 

fungsi masing-masing.sumber daya manusia yang dimaksud adalah 

staf atau pegawai yang selalu menyediakan informasi bagi 

masyarakat,Adapun sumber daya sarana dan prasarana, peneliti dapat 

melihat Pemerintahan Desa Tellumpanua Memamfaatkan penggunaan 

teknologi seperti internet untuk mengakses dan mengkomunikasikan 

informasi secara efektif meskipun dalam penggunaan media website 

masih belum optimal.Adapun Sumber daya dari segi finansial sudah 

memadai terbukti dengan adanya anggaran yang terbagi secara merata 

untuk pelaksanaan pembangunan desa.Jadi dapat disimpulkan bahwa 
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sumber daya dalam Implementasi Keterbukaam informasi publik 

dalam pembangunan desa sudah memadai. 

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana 

Disposisi atau sikap petugas dalam menjalankan sebuah 

kebijakan merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh 

implementor seperti,komitmen dan kedisiplinan petugas dalam 

menjalankan tugasnya.Disposisi juga dapat diartikan sebagai 

kecenderungan,keiginan,atau kesepakatan para pelaksana untuk 

melaksanakan kebijakan.Dalam implementasi kebijakan,jika ingin 

berhasil secara efektif dan efisien para pelaksana tidak hanya harus 

mengetahui apa yang seharusnya dilakukan,juga harus mempunyai 

kemampuan untuk melaksanakan kebijakan/program/peraturan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kedua Narasumber dapat 

disimpulkan bahwa para pemerintah desa selalu berusaha menerapkan 

prinsip keterbukaan atau transparansi untuk mencapai good 

governance serta Para staf harus memiliki sikap yang baik, jujur, dan 

ramah agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.Adapun hasil 

observasi peneliti dilapangan,peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

disposisi dalam mengimplementasikan Keterbukaan informasi publik 

dalam pembangunan Desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 

Barru telah dilaksanakan dengan baik dengan berlandaskan pada 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (KIP) menjadikan lembaga pemerintahan,instansi 
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milik pemerintahan,dan badan publik wajib memenuhi hak masyarakat 

akan informasi publik. Pemerintah Desa juga memiliki sikap yang 

baik, jujur, dan ramah dalam melayani masyarakat. 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi 

penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini 

mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur 

organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program 

biasanya sudah ditetapkan melalui Standart Operating Procedur (SOP) 

yang di cantumkan dalam guidline program atau kebijakan. 

Standart Operating Procedur (SOP) yang baik mencantumkan 

kerangka kerja yang jelas,sistematis,tidak berbelit,dan mudah dipahami 

oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya 

implementor.Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh 

mungkin menghindari hal yang berbelit – belit,panjang, dan kompleks. 

Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya 

pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara 

cepat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketiga Narasumber  

dapat di simpulkan bahwa pelayanan yang ada di Kantor Desa 

Tellumpanua dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik 

dalam Pembangunan Desa sudah mengikuti aturan dan taat pada 

peraturan.Adapun hasil observasi peneliti di lapangan yaitu peneliti 
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dapat menyimpulkan bahwa organisasi pelaksana dituntut agar disiplin 

dalam menjalankan tugas dan fungsi masing masing demi 

terlaksananya implementasi Keterbukaan informasi publik dalam 

pembangunan desa. Dalam memberikan pelayanan dan informasi di  

kantor desa tersebut bisa terlaksana dengan baik. SOP yang di terapkan 

di kantor desa tersebut mengacu pada peraturan Bupati Barru Nomor 

24 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan 

informasi.                               



 
 

71 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Keterbukaan 

Informasi Publik dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Tanete Rilau 

Kabupaten Barru .Maka penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut : 

1. Komunikasi yang dilakukan pemerintah Desa Tellumpanua dalam 

melaksanakan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam 

Pembangunan Desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ini 

sudah dilaksanakn dengan baik dengan cara menyampaikan  informasi 

kepada masyarakat desa mengenai perancaan, pengelolaan dana desa 

dalam Pembangunan desa Serta penyebarluasan informasi melalui 

website dan sosialisasi dengan Tokoh Masyarakat. 

2. Sumber daya dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik 

dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 

Barru Sudah memadai baik pada sumber daya manusia, sumber daya 

finansial, maupun sumber daya sarana prasarana. 

3. Disposisi atau sikap pelaksana dalam Implementasi Keterbukaan 

Informasi Publik dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Tanete 

Rilau Kabupaten Barru sudah baik karena para staf selalu berusaha 

menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi dalam hal apapun. 

4. Struktur birokrasi dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik 

dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 
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Barru sudah terlaksana dengan baik karena di kantor desa tersebut di 

tuntut untuk taat pada aturan yang berlaku. 

B. Saran 

Terkait dengan kesimpulan penelitian ini,maka terdapat beberapa 

hal yang di sarankan oleh peneliti : 

1. Diharapkan kepada pemerintah Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete 

Rilau Kabupaten Barru untuk menyediakan sarana dan prasarana yang 

baik dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat. 

2. Pemerintah sebaiknya perlu melakukan Koordinasi dengan baik 

kepada masyarakat dengan mensosialisasikan,membimbing juga 

membina agar masyarakat dapat memahami cara penggunaan 

teknologi/internet sehingga masyarakat dapat mengakses website desa 

untuk mendapatkan segala informasi mengenai kegiatan desa serta 

pembangunan desa. 
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