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När Central Information Commission (KIP) förra 
veckan fastslog att en rapport om mordet på människo-
rättsaktivisten Munir Said Thalib var offentlig informa-
tion som borde avslöjas, fanns det stora förhoppningar 
om att president Joko Widodo (”Jokowi”) kanske skulle 
kunna bringa nytt ljus i fallet. Förhoppningarna grusa-
des dock omgående när regeringen svarade att den inte 
hade rapporten och inte visste var den fanns. Det upp-
stod snart anklagelser och motanklagelser mellan 
tjänstemän i Jokowis administration och anhängare till 
president Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) som 
mottog rapporten om Munir år 2005. 

Dessa turer visar att hemlighetsmakeri består även 
efter att lagen om informationsfrihet antogs 2008. Tack 
vare lagen upprättades KIP för att medla i dispyter gäl-
lande information mellan allmänheten och regeringen i 
icke-rättsprocesser, men kommissionen saknar legala 
befogenheter att genomföra sina beslut. Fram till sep-
tember 2016 hade den behandlat 863 dispyter gällande 
information, varav 22 hade förts vidare till en statlig 
administrativ domstol som även den saknar legala be-

fogenheter att genomföra tagna beslut. 

Indonesian Corruption Watch (ICW) vann år 2010 i 
en dispyt med rikspolisen gällande undersökningen av 
flera högt uppsatta polisers påstådda ”feta” bankkonton. 
KIP dömde i enlighet med ICW:s dom och beordrade 
polisen att namnge innehavarna. Polisen har vägrat följa 
domen, eftersom uppgifterna om bankkontona är privat 
information och resultaten av polisens undersökning 
inte kan avslöjas. I en undersökning som KIP gjorde år 
2015 om statliga institutioners deltagande för att stödja 
informationsfrihet, svarade bara 180 av 386 undersökta 
institutioner. 
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