
PENGELOLAAN LAYANAN 

INFORMASI PUBLIK  

DI KABUPATEN 

DISAJIKAN OLEH : 

 
GANAPATI SJASTRI SATYANI 
(ANGGOTA DRD KAB. KENDAL BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA) 



TUJUAN PAPARAN 

1.MENYEGARKAN KEMBALI 

PENGETAHUAN TENTANG 

KETERBUKAAN INFORMASIPUBLIK 

2.MEMOTIVASI IMPLEMENTASI UU 14 

TAHUN 2008 YANG BAIK DAN 

PRUDENT 



1. INFORMASI PUBLIK : 
• BATASAN 

• PRIVAT vs PUBLIK 

• JENIS-JENIS INFORMASI PUBLIK 

2. PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
• PENGORGANISASIAN 

• INFORMASI YANG HARUS DISEDIAKAN 

– TERBUKA 

– DIKECUALIKAN  

3. PENGUJIAN ATAS KONSEKUENSI 

4. PENYELESAIAN SENGKETA 

5. SANKSI PIDANA 
 

 

 
 

 

 



Definisi Informasi Publik 

Berdasarkan UU KIP 

Pasal 1 angka 2: 

 

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh 

suatu Badan Publik yang berkaitan dengan 

penyelenggara dan penyelenggaraan Negara 

dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan 

Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-

Undang ini serta informasi lain yang berkaitan 

dengan kepentingan publik.  



Batasan Informasi Publik 

Kriteria 1: 

• Dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau 

diterima oleh suatu Badan Publik, yang 

• Berkaitan dengan Penyelenggara dan/atau 

Penyelenggaraan negara dan/atau badan publik 

lainnya. (PSO vs NON PSO) 

Kriteria 2: 

• Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan 

publik. 
 

-------------- 

* Catatan: kriteria 1 dan 2 tidak bersifat kumulatif. 

 



• Tidak boleh digunakan oleh 

orang lain, kecuali diijinkan 

oleh pemiliknya.  

• Pelarangan untuk melindungi 

hak-hak pribadi pemilik. 

PRIVAT 

PUBLIK 

• Boleh digunakan oleh semua 

orang, selain yang dilarang.  

• Pelarangan untuk melindungi 

kepentingan bersama. 
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INFORMASI: PUBLIK VS PRIVAT 



Definisi Badan Publik Berdasarkan UU KIP 

Pasal 1 angka 3 : 
 

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, 

yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas 

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, 

yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau 

organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau 

luar negeri. 



INFORMASI DI 

BADAN PUBLIK 

Dikecualikan 

Rahasia 

Pribadi 

Rahasia 

Negara 

Rahasia 

Bisnis 

• Pasal 6 UU KIP 
• Pasal 17 UU KIP 

Terbuka 

Berkala Serta Merta 
Tersedia 

Setiap Saat 
Berdasarkan 

Permintaan 

• Proactively disclosed: Informasi Berkala dan Serta Merta 
• Proactively prepared: Informasi tersedia setiap saat 
• By demand: Informasi berdasarkan permintaan (selain 

proactively disclosed, proactively prepared dan yang 
dikecualikan); batas waktu: 10 + 7 hk 

Jenis Informasi di Badan Publik 



TUJUAN UU 14/2008 

Pasal 3 Undang-Undang ini bertujuan untuk: 
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;  

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 
kebijakan publik;  

c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan 
kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;  

d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang 
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat 
dipertanggungjawabkan;  

e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat 
hidup orang banyak;  

f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa; dan/atau  

g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di 
lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan 
informasi yang berkualitas. 



Untuk menghasilkan Layanan informasi 

Yang Berkualitas : 

BADAN  PUBLIK 

NON 

PEMERINTAH 

INFORMASI   

PUBLIK 

DIHASILKAN/ 

DIKELOLA 

DISIMPAN 

DIKIRIM 

DITERIMA 

PEMOHON 

 INFORMASI 

WARGA 

NEGARA IND 

BADAN 

HUKUM IND 

P P I D 

TUPOKSI DANA 

HAK DAN KEWAJIBAN 

EKSEKUTIF 

LEGISLATIF 

YUDIKATIF 

S P L I 

UU KIP Pasal 1 

Angka 2 



HAK PEMOHON INFORMASI HAK BADAN PUBLIK 

1. Melihat dan mengetahui Informasi 

Publik; 

2. Menghadiri pertemuan publik yang 

terbuka untuk umum untuk 

memperoleh Informasi Publik; 

3. Mendapatkan salinan Informasi 

Publik melalui permohonan; 

4. Mengajukan permintaan Informasi 

Publik disertai alasan permintaan 

tersebut. 

5. Menyebarluaskan Informasi Publik 

; 

6. Mengajukan gugatan ke 

pengadilan apabila dalam 

memperoleh Informasi Publik 

mendapat hambatan atau 

kegagalan. 

1.Badan Publik berhak menolak 

memberikan informasi yang dikecualikan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2.Badan Publik berhak menolak 

memberikan Informasi Publik apabila 

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3.Informasi publik yang tidak dapat 

diberikan oleh Badan Publik, adalah : 

a. Informasi yang dapat membahayakan 

negara; 

b. Informasi yang berkaitan dengan 

kepentingan perlindungan usaha dari 

persaingan usaha tidak sehat; 

c. Informasi yang berkaitan dengan hak-

hak pribadi; 

d. Informasi yang berkaitan dengan 

rahasia jabatan; dan/atau 

e. Informasi publik yang diminta belum 

dikuasai atau didokumentasikan. 



1.Badan  publik wajib menyediakan, 

memberikan dan/atau menerbitkan 

Informasi Publik yang akurat, benar, 

dan tidak menyesatkan yang berada di 

bawah kewenangannya kepada 

pemohon Informasi Publik; 

2.Badan Publik harus membangun dan 

mengembangkan sistem informasi dan 

dokumentasi untuk mengelola informasi 

publik secara baik dan efisien sehingga 

dapat diakses dengan mudah. 

1. Pengguna Informasi Publik wajib 

menggunakan Informasi Publik 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Pengguna Informasi Publik wajib 

mencantumkan sumber dari mana ia 

memperoleh Informasi Publik, baik 

yang digunakan untuk kepentingan 

sendiri maupun untuk keperluan 

publikasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

KEWAJIBAN PENGGUNA 

INFORMASI 

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 



PPID Berdasarkan UU KIP 

Pasal 1 angka 9 : 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah 

pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan 

informasi di Badan Publik.  

 

Peraturan Komisi  Informasi Nomor 1 Tahun 2010 

Tentang Standar Layanan informasi Pulik Pasal 1 

Angka 4 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang 

selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung 

jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, 

penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik 

dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID 

sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini. 



Atasan PPID Berdasarkan UU KIP 

Peraturan Komisi  Informasi Nomor 1 Tahun 

2010 Tentang Standar Layanan informasi 

Publik Pasal 1 Angka 5 : 
 

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan 

atasan langsung pejabat yang bersangkutan 

dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat 

yang bersangkutan. 



Pasal 1 angka 12: 

 

Pengelola Layanan Informasi dan 

Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID 

adalah susunan pengelola layanan informasi dan 

dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah. 

Dalam Pemerintahan Daerah terdapat PLID  
Berdasar Permendagri No. 3 Tahun 2017 



Tempat Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi Publik 

Peraturan Komisi  Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar 

Layanan informasi Publik Pasal 1 Angka 6 : 

 

Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta 

berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi 

lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017  Tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 

Angka 16 : 

 

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya 

disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi 

publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan 

untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik. 



Daftar Informasi Publik Berdasarkan 

UU KIP 

Peraturan Komisi  Informasi Nomor 1 Tahun 

2010 Tentang Standar Layanan informasi 

Publik Pasal 1 Angka 7: 
 

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi 

keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi 

Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik 

tidak termasuk informasi yang dikecualikan. 

 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 

Daftar Informasi Publik ini disebut sebagai Daftar 

Informasi dan Dokumentasi Publik disingkat DIDP 

(Pasal1 Angka 15) 



Pemohon Informasi Publik  

Berdasarkan UU KIP 

Pasal 1 angka 3 : 

& 
Peraturan Komisi  Informasi Nomor 1 Tahun 

2010 Tentang Standar Layanan informasi 

Publik Pasal 1 Angka 8 : 

 
Pemohon Informasi Publik adalah warga negara 

dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan 

permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang (Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik) ini . 

 



Pasal 13 UU KIP 
(1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:  

a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan  

b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara 

cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan 

Informasi Publik yang berlaku secara nasional.  

(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.  
 

Pasal 1 angka 9 UU KIP 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung 

jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan 

informasi di badan publik. 

 

Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Publik No. 1 th 2010 Tentang 

Standar Layanan Informasi Publik : 

Badan Publik bisa menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi 
yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya 

sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. 

P
P

I
D

 
Siapa yang melaksanakan Penyediaan  

Informasi Publik ? 



1. INFORMASI PUBLIK : 
• BATASAN 

• PRIVAT vs PUBLIK 

• JENIS-JENIS INFORMASI PUBLIK 

2. PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
• PENGORGANISASIAN 

• INFORMASI YANG HARUS DISEDIAKAN 

– TERBUKA 

– DIKECUALIKAN  

3. PENGUJIAN ATAS KONSEKUENSI 

4. PENYELESAIAN SENGKETA 

5. SANKSI PIDANA 
 

 

 
 

 

 

‘Cepat, tepat, biaya ringan, 

dan cara sederhana’  



Organisasi Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi  

P P I D 

DOKUMENTASI/ 

ARSIP 

 

 

SENGKETA 

INFORMASI 
 
 

PEJABAT FUNGSIONAL 

ATASAN PPID 

PIMPINAN 

BADAN  PUBLIK 

UU KIP Pasal 13: 
1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, 

tepat, dan sederhana setiap Badan 

Publik : 

a. Menunjuk Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi, dan 

b. Membuat dan mengembangkan 

sistem penyediaan layanan 

informasi secara mudah, cepat dan 

wajar ssesuai dengan petunjuk 

teknis standar layanan Informasi 

Publik yang berlaku secara 

Nasional. 

 

2) Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi sebagaimana disebut pada 

ayat 1) huruf a. dibantu oleh pejabat 

fungsional 

PENGELOLAAN 

INFORMASI 

PELAYANAN 

INFORMASI 



Struktur Organisasi PLID Kabupaten  

(Permendagri No. 3/2017 Pasal 15 Ayat (3) & Lampiran I C)  

Pasal 31 Ayat (4)  

 
Tim Fasilitasi Sengketa 

Informasi di ketuai oleh 

PPID 

Utama dan 

beranggotakan PPID 

Pembantu, pejabat 

yang 

menangani bidang 

hukum dan pejabat 

fungsional serta 

pejabat/staf lainnya 

sesuai dengan 

kebutuhan. 

Pasal 27 
(2) Pembinaan dan pe-

ngendalian penataan PLID 

Kabupaten/kota dilakukan 

oleh Gubernur sebagai 

wakil Pemeritah Pusat. 

(3) Pembinaan sebagai-

mana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat(2) dilakukan 

melalui: 

a. fasilitasi dan koordinasi; 

b. peningkatan kapasitas 

PPID; 

c. monitoring dan  valuasi; 

dan 

d. dukungan teknis 

administrasi. 



NO

. 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID 

(Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; 

pasal 14) 

KANTOR PUSAT DAERAH 

PPID  

UTAMA 

Pj. Fung PPID UPT 

1. Penyediaan Informasi (Pengumpulan, Pengolahan, 

Penyajian)    
2. Penyimpanan,Pendokumentasian dan Pengamanan 

Informasi    
3. Pelayanan Informasi  (cepat, tepat dan sederhana) 

   
4. Penetapan Prosedur Operasional 

   
5. Uji Konsekuensi ----------------> Informasi yang 

dikecualikan 
? ? ? 

6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya    

7. 

Penetapan informasi yg dikecualikan yg telah habis 

jangka waktu pengecualiaannya sebagai informasi 

publik  yang dapat diakses 

   

8. 

Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap 

kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap 

orang atas informasi publik 

   

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID 



Tugas dan Kewenangan PPID Utama 

(Permendagri No. 3 Tahun 2017) 
TUGAS (Pasal 12) : 
a. menyusun dan melaksanakan 

kebijakan informasi dan 

dokumentasi; 

b. menyusun laporan pelaksanaan 

kebijakan informasi dan 

dokumentasi; 

c. mengoordinasikan dan mengon-

solidasikan pengumpulan bahan 

informasi dan dokumentasi dari PPID 

Pembantu; 

d. menyimpan, mendokumentasikan, 

menyediakan, dan memberi 

pelayanan informasi dan 

dokumentasi kepada publik; 

e. melakukan verifikasi bahan informasi 

dan dokumentasi publik; 

f. melakukan uji konsekuensi atas 

informasi dan dokumentasi yang 

dikecualikan; 

 

g. melakukan pemutakhiran informasi 

dan dokumentasi; 

h. menyediakan informasi dan 

dokumentasi untuk diakses oleh 

masyarakat;  

i. melakukan pembinaan, pengawasan, 

evaluasi, dan monitoring atas 

pelaksanaan kebijakan informasi dan 

dokumentasi yang dilakukan oleh 

PPID Pembantu; 

j. melaksanakan rapat koordinasi dan 

rapat kerja secara berkala dan/atau 

sesuai dengan kebutuhan; 

k. mengesahkan informasi dan doku-

mentasi yang layak untuk 

dipublikasikan; 



Tugas dan Kewenangan PPID Utama 

(Permendagri No. 3 Tahun 2017) 
TUGAS (Pasal 12) : 
l. mengesahkan informasi dan 

dokumentasi yang layak untuk 

dipublikasikan;  

m. menugaskan PPID Pembantu 

dan/atau Pejabat Fungsional untuk 

mengumpulkan, mengelola, dan 

memelihara informasi dan doku-

mentasi; dan membentuk tim 

fasilitasi penanganan sengketa 

informasi yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri dan Keputusan 

Kepala Daerah. 



Tugas dan Kewenangan PPID Utama 

(Permendagri No. 3 Tahun 2017) 

KEWENANGAN (Pasal 13) : 

a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang 

dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-

undangan; 

b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID 

Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; 

c. mengoordinasikan pemberian pe-layanan informasi dan 

dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan 

kerjanya; 

d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan 

dokumentasiyang dapat diakses oleh publik; dan 

e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional 

untuk membuat, mengumpulkan, serta me-melihara informasi 

dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.  



(1) PPID Pembantu 

bertugas: 
a. membantu PPID Utama 

melaksanakan tanggungjawab, 

tugas, dan kewenangannya; 

b. menyampaikan informasi dan 

dokumentasi kepada PPID Utama 

dilakukan paling sedikit 6 (enam) 

bulan sekali atau sesuai kebutuhan; 

c. melaksanakan kebijakan teknis 

informasi dan doku-mentasi sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya; 

d. menjamin ketersediaan dan 

akselerasi layanan informasi dan 

dokumentasi bagi pemohon infor-

masi secara cepat, tepat, berkualitas 

dengan menge-depankan prinsip-

prinsip pelayanan prima;  

e. mengumpulkan, mengolah dan 

mengompilasi bahan dan data 

lingkup komponen di lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri/ 

Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintahan Daerah masing-

masing menjadi bahan informasi 

publik; dan  

f. menyampaikan laporan 

pelaksanaan kebijakan teknis dan 

pelayanan informasi dan doku-

mentasi kepada PPID Utama seca-

ra berkala dan sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

Tugas dan Kewenangan PPID Pembantu 

(Permendagri No. 3 Tahun 2017 Pasal 14) 



(2) Selain tugas sebagai-mana dimaksud 

pada ayat (1) PPID pembantu khususnya 

sekretariat DPRD bertugas untuk: 

a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan 

informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai 

peraturan perundang-undangan; dan 

b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi 

kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan 

dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.  

Tugas dan Kewenangan PPID Pembantu 

(Permendagri No. 3 Tahun 2017 Pasal 14) 



Pusat Data

Tim Pertimbangan 
Pelayanan Informasi

PPID

Pengelolaan 
Informasi

Kesekjenan

Biro & Pusat

PJT Fungsional

Itjen

Ses & Inspektur

PJT Fungsional Postel

Ses & Direktur

PJT Fungsional

SKDI

Ses & Direktur

PJT Fungsional

APTEL

Ses & Direktur

PJT Fungsional

BIP

Ses & Kapus

PJT Fungsional

BALITBANG 

SDM

Ses & Kapus

PJT Fungsional

CONTOH MEKANISME PENGELOLAAN INFORMASI 

DI KEMENKOMINFO 

1. Secara berkala; 

2. Secara serta merta; 

3. Tersedia setiap saat; 

4. Informasi yang 

dikecualikan.  

DITJEN 

SDPPI DITJEN 

PPI 

DITJEN 

APTIKA 

DITJEN 

IKP 

Ses & 

Direktur 

Ses & Direktur 

Ses & Direktur 

Ses & Direktur 

Pusat Data & Sarana 

Informatika 

Itjen 

Kesekjenan 
BALITBANG 

SDM 

Ses & Inspektur 

Biro & Pusat 

Ses & Kapus 



PELAYANAN 

INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI 

FRONT OFFICE BACK OFFICE 

DESK 

LAYANAN 

LANGSUNG 

DESK 

LAYANAN VIA 

MEDIA/ICT 

UPDATE 
WEB/KIOSK 

FOTOCOPY 

CD 

BURNING 

OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI PUBLIK  

SCANNING 



KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK 
DIKELOLA Pengumpulan Seleksi, Identifikasi, verifikasi 

Registrasi/ 

Pencatatan 

• Pencatatan di buku induk 

• Format cetak dan terekam dipisah 

Pengolahan : 

elektronik atau 

non elektronik 

• Katalogisasi  : Deskripsi Bibliografis dan  

• Klasifikasi/subjek Informasi : berkala, setiap 

saat, serta merta dan dikecualikan; 

•  Indek/Indexing 

• Pembuatan Call Number : Barcode;klas/subjek;     

lokasi  

•  Labeling memuat Call Number 

 

DISIMPAN 

Penjajaran 

(Kartu Katalog 

dan Fisik 

Cetakan/terekam) 

• Sesuai dengan klasifikasi/subjek 

• Sesuai dengan format informasi 

• Lokasi rak  

• Pengamanan informasi yang dikecualikan 

DIKIRIM 

DAN/ ATAU  

DITERIMA 

Penyajian 

 di Desk Layanan 

Informasi  

 

Daftar Informasi Publik  : Katalog atau Index 

 



1. INFORMASI PUBLIK : 
• BATASAN 

• PRIVAT vs PUBLIK 

• JENIS-JENIS INFORMASI PUBLIK 

2. PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
• PENGORGANISASIAN 

• INFORMASI YANG HARUS DISEDIAKAN 

– TERBUKA 

– DIKECUALIKAN  

3. PENGUJIAN ATAS KONSEKUENSI 

4. PENYELESAIAN SENGKETA 

5. SANKSI PIDANA 
 

 

 
 

 

 

‘Cepat, tepat, biaya ringan, 

dan cara sederhana’  



INFORMASI DI 

BADAN PUBLIK 

Dikecualikan 

Rahasia 

Pribadi 

Rahasia 

Negara 

Rahasia 

Bisnis 

• Pasal 6 UU KIP 
• Pasal 17 UU KIP 

Terbuka 

Berkala Serta Merta 
Tersedia 

Setiap Saat 
Berdasarkan 

Permintaan 

• Proactively disclosed: Informasi Berkala dan Serta Merta 
• Proactively prepared: Informasi tersedia setiap saat 
• By demand: Informasi berdasarkan permintaan (selain 

proactively disclosed, proactively prepared dan yang 
dikecualikan); batas waktu: 10 + 7 hk 

Jenis Informasi di Badan Publik 

Ringkasan.pptx


PENGECUALIAN INFORMASI 



PRINSIP DASAR 
‘Cepat, tepat waktu, 

biaya ringan, dan cara 

sederhana’  Semua Informasi bersifat terbuka 

selain yang dikecualikan. 
‘Bersifat Ketat dan Terbatas’ 

(berdasarkan undang-undang, melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik) 

TERTUTUP 

(RAHASIA) 

Berkonsekuensi 

negatif jika dibuka 

atau jika diberikan 

(+)   

DIKECUALIKAN 

(Tidak boleh 

diketahui oleh 

publik) 

Pasal 17 

ASAS PROPORSIONALITAS: 

pengecualian tidak boleh 

menyimpang dari tujuan 

pengecualian yang dinyatakan 

oleh undang-undang. 

Pasal 2 ayat (4) UU KIP 
 

① Bersifat rahasia sesuai 

undang-undang,  

② Berdasarkan pengujian atas 

konsekuensi yang 

ditimbulkan. 

③ Mempertimbangkan 

kepentingan umum: 

berdasarkan pengujian atas 

kepentingan publik. 

TERBUKA 

PEMBATASAN (PENGECUALIAN 

INFORMASI) 

 
 

 

 

 

 

Alasan Politis 

DIKECUALIKAN 

(Sesuai 

undang-

undang) 



KERAHASIAAN  

NEGARA 

KERAHASIAAN UNTUK 

PERSAINGAN YG SEHAT 

KERAHASIAAN ATAS 

HAK PRIBADI 

Pasal 17 a,c,d,e,f, i Pasal 17 b Pasal 17 g, h 

a. Penegakan Hukum 

c. Pertahanan dan 

Keamanan 

d. Kekayaan alam Indonesia 

e. Ketahanan ekonomi 

nasional 

f. Hubungan internasional 

i. Surat-surat badan publik 

yang sifatnya rahasia, 

kecuali atas putusan 

Komisi Informasi dan 

Pengadilan. 

j. Dilarang berdasarkan 

undang-undang lain 

 

b.  Perlindungan 

Persaiangan usaha yang 

sehat  dan Perlindungan 

atas Kekayaan 

intelektual 

g.  Akta Otentik dan Wasiat 

Seseorang 

h.  Informasi Pribadi 

(finansial, kapabilitas, 

riwayat hidup, kondisi 

fisik dan psikologis) 

Pasal 18 ayat (2): 

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

huruf g dan huruf h, antara lain apabila :  

a. pihak yang rahasianya diungkap 

memberikan persetujuan tertulis; dan/atau  

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi 

seseorang dalam jabatanjabatan publik  

Kelompok Informasi Dikecualikan 



Perubahan Mendasar dengan terbitnya 

UU No. 14 /2008 

Aspek Sebelum UU KIP Sesudah UU KIP 

1.  Status 

Informasi 

Publik 

Informasi publik diakui sebatas 

Wacana Akademik (tidak 

bersifat mengikat) 

Informasi publik diakui sebagai 

Ketentuan Legal (bersifat 

mengikat) 

2.  Fokus Badan 

Publik 

Mengidentifikasi yang boleh 

diberikan (positive list) 

Mengidentifikasi yang 

dikecualikan (negative list) 

3.  Kepastian 

Layanan 

Tidak ada prosedur baku dan 

batasan waktu 

Ada prosedur baku dan standar 

waktu 

4.  Penanggung 

Jawab 

Tidak ada penanggung jawab 

khusus di badan publik 

Ada penanggung jawab khusus 

di badan publik (PPID) 

5. Kepastian 

hukum 

Sanksi terutama ditujukan 

kepada pihak yang 

membocorkan 

Ada sanksi bagi yang 

menghambat dan 

menyalahgunakan 

6.  Akuntabilitas 

layanan 

Tidak ada prosedur komplain 

dan gugatan 

Ada prosedur komplain dan 

gugatan 



Sifat Pengecualian Substansial 
The Freedom Of Information Act, 2000. UK 

* Keterangan: kepentingan yang akan dilindungi dinyatakan dalam Undang-undang  

Konsekuensi 

Bahaya

Kepentingan 

Publik

Pengecualian yang bersifat mutlak

tidak dapat diuji dengan kepentingan

publik.

Tidak Tidak

Praduga*

Untuk melindungi terjadinya suatu hal 

yang mendasari alasan mengapa 

informasi tersebut dirahasiakan. 

Ya Ya

Kelas/ 

Kategori

Untuk melindungi kerahasiaan yang 

masuk dalam kategori kelompok 

informasi tersebut. 

Tidak Ya

SIFAT 

PENGECUALIAN
DESKRIPSI

PENGUJIAN

Mutlak (Absolute )

Dengan 

Kualifikasi

(Qualified) 



1. INFORMASI PUBLIK : 
• BATASAN 

• PRIVAT vs PUBLIK 

• JENIS-JENIS INFORMASI PUBLIK 

2. PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
• PENGORGANISASIAN 

• INFORMASI YANG HARUS DISEDIAKAN 

– TERBUKA 

– DIKECUALIKAN  

3. PENGUJIAN ATAS KONSEKUENSI 

4. PENYELESAIAN SENGKETA 

5. SANKSI PIDANA 
 

 

 
 

 

 



① Mengklarifikasi dan mengidentifikasi Dasar 

Hukum Pengecualian informasi (substansial 

maupun prosedural). 

② Mengidentifikasi kepentingan yang akan 

dilindungi melalui pengecualian atas 

informasi. 

③ Memeriksa relevansi pengecualian terhadap 

permohonan informasi. 

T a h a p a n 

Prosedural Substansial 

Absolute Qualified 

1 

2 

? 
• Kerahasiaan ganda? 
• Kerahasiaan derivatif? 

Tutup 

? 

3 

Buka 

Tutup 

Y 

T 

Y 

T 

Tujuan Yuridis 

Relevansi Tujuan 

Pengujian Atas Konsekuensi 



Tahapan Uji Konsekuensi 

① Mengklarifikasi dan mengidentifikasi Dasar Hukum Pengecualian 

informasi (substansial maupun prosedural) 

• Pada tahap ini PPID (melalui petugas informasi) perlu mempertajam 

informasi apa sesungguhnya yang dimohon sesuai dengan tujuan 

pemohon. 

• Jika sudah jelas, apakah informasi tersebut dikecualikan secara 

prosedural? Jika ya, apa dasar hukumnya? Jika ada berikan 

pemberitahuan tertulis kepada pemohon. 

• Jika dikecualikan secara substansial, apakah pengecualian bersifat 

absolut? Jika ya, apa dasar hukumnya? Buat penetapan PPID dan 

sampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon. 

• Jika pengecualian tidak bersifat absolut, identifikasi dokumen apa 

yang memuat informasi tersebut. 

• Identifikasi dasar hukum pengecualian (baik dari UU KIP maupun 

UU lain) 



② Mengidentifikasi kepentingan yang akan dilindungi melalui 

pengecualian atas informasi. 

• Cermati secara jelas ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan yang mengecualikan informasi tersebut dan uraikan 

pasal pengecualian yang ada dalam peraturan perundang-

undangan tersebut. 

• Kepentingan apa yang ingin dilindungi? 

• Jika dalam pasal tersebut tidak dijelaskan kepentingan yang akan 

dilindungi, lihat risalah pembahasan terkait pasal tersebut atau 

naskah akademik yang menjadi dasar penyusunan peraturan 

tersebut. 

• Jika tidak ditemukan, undang ahli yang kompeten untuk 

menjelaskan tujuan pengecualian atau kepentingan yang ingin 

dilindungi oleh pengecualian tersebut. 

• Deskripsikan ketentuan pengecualian dan kepentingan yang ingin 

dilindungi. 



③ Memeriksa relevansi pengecualian informasi publik yang diatur oleh peraturan 

perundang-undangan terhadap permohonan informasi. 

• Relevansi jangka waktu. Apakah informasi yang dikecualikan masih relevan 

dari sisi jangka waktu pengecualian? Jika tidak, pelajari ketentuan yang 

mengatur tata cara pemberian informasi. 

• Relevansi konteks. Apakah konteks pengecualian masih relevan pada waktu 

permintaan informasi diajukan? Misal: seorang anak angkat meminta informasi 

mengenai tanah waris orang tua angkatnya yang tak memiliki anak kandung. 

Pada saat permohonan penetapan status anal angkat masih dalam proses di 

pengadilan. Pada saat keberatan penetapan sudah selesai. 

• Relevansi tujuan. Apakah tujuan pengecualian masih relevan walaupun 

secara gtamatikal pasal tertentu mengecualikan informasi tersebut? Misal: 

informasi 10 debitur UKM terbaik berikut aset mereka. Informasi masuk 

informasi dikecualikan atas dasar kerahasiaan pribadi, namun pada malam 

pemberian penghargaan Bank BUMN kreditor telah mengumumkannya. Hal 

lain: sesorang meminta informasi rute perjalanan Presiden di luar neger setelah 

presiden kembali. 

 

• Pengujian atas Konsekuensi dilakukan secara berkala sedikitnya dalam 

jangka waktu 3 bulan sekali. 

 



UJI KONSEKUENSI BAHAYA 

Bagaimana Melaksanakannya? 
1. Klarifikasi informasi yang diminta 

2. Mengidentifikasi konsekuensi negatif yang ditimbulkan 

atau kepentingan yang akan dilindungi dengan menutup 

informasi. 

3. Mengidentifikasi dasar hukum (baik UU KIP maupun UU 

lain) yang mendukung alasan menutup informasi 

tersebut beradasrkan daftar konsekuensi negatif (Pasal 

dan ayat) 

4. Kaji ulang apakah jika ada dasar hukum pengecualian 

tersebut masih relevan? 

5. Membuat kesimpulan:  
• buka jika terbukti tidak ada dasar hukum 

• buka jika terbukti ada dasar hukum tapi sudah tidak relevan 

• tutup jika terbukti ada dasar hukum dan relevan 



Contoh Kasus 

• Seorang Pemohon meminta informasi mengenai daftar 

penerima kredit usaha mikro dari Bank Mandiri yang ada 

di seluruh kelurahan di kota Bekasi, baik yang berstatus 

lancar maupun yang menunggak. Program tersebut 

merupakan program kerjasama antara kementerian 

koperasi UKM dan Bank-bank BUMN. 

• Pertanyaan: 
–Apakah Bank Mandiri Badan Publik? 

–Apakah Informasi tersebut dikecualikan? 



Alat analisis 

Konseuensi Negatif Dasar Hukum Relevansi 

Jika diberikan Dapat disalahgunakan 

oleh pemohon 

Dapat mengungkapkan kekayaan dan 

kondisi finansial seseorang 

Pemohon tidak jelas tujuannya dan 

diragukan kredibilitasnya 

Jika info diketahui oleh bank lain 

maka kreditor UKM yang lancar bisa 

lari ke bank lain karena akan 

ditawarkan bunga lebih murah oleh 

bank lain 



Pasal 17 huruf h 

------------- 

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan 

psikis seseorang; 

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank 

seseorang; 

4. hasilhasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, 

dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan 

dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan 

nonformal.  

------------- 

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan 

perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan 

dari persaingan usaha tidak sehat;  

 



Hasil analisis 

Konseuensi Negatif Dasar 

Hukum 

Relevansi 

Jika diberikan Dapat 

disalahgunakan oleh pemohon 

X x 

Dapat mengungkapkan kekayaan 

dan kondisi finansial seseorang 

Pasal 17 huruf 

h angka 3.  

Relevan, kecuali jika 

UKM yang 

bersangkutan 

memberikan ijin tertulis 

kepada pemohon 

Pemohon tidak jelas tujuannya dan 

diragukan kredibilitasnya 

X X 

Jika info diketahui oleh bank lain 

maka kreditor UKM yang lancar 

bisa lari ke bank lain karena akan 

ditawarkan bunga lebih murah oleh 

bank lain 

Pasal 17 huruf 

b UU KIP 

Relevan 



Contoh Surat Penolakan 

Kepada yth, … di tempat 

 

    Pada tanggal … kami telah menerima permintaan informasi [daftar 

penerima kredit usaha mikro dari Bank Mandiri yang ada di seluruh 

kelurahan di kota Bekasi] yang saudara ajukan melalui surat No. .. .    

    Sesuai dengan kewajiban yang diatur oleh UU KIP Pasal 19, kami telah 

melakukan pengujian konsekuensi. Hasil pengujian adalah informasi 

tersebut dikecualikan dengan alasan yuridis sebagai berikut: 
• Apabila diungkap dapat membuka rahasia pribadi berupa kondisi finansial seseoarang 

sebagaimana diatur pada Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP 

• apabila diungkap dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat sesuai dengan 

Pasal 17 huruf b UU KIP. 

Demikian pemberitahuan secara tertulis dari kami. Atas perhatiannya kami 

mengucapkan terima kasih. 

 

PPID Bank Mandiri 

 

(……………………….) 



PRINSIP DASAR 
‘Cepat, tepat waktu, 

biaya ringan, dan cara 

sederhana’  Semua Informasi bersifat terbuka 

selain yang dikecualikan. 
‘Bersifat Ketat dan Terbatas’ 

(berdasarkan undang-undang, melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik) 

TERTUTUP 

(RAHASIA) 

Berkonsekuensi 

negatif jika dibuka 

atau jika diberikan 

(+)   

DIKECUALIKAN 

(Tidak boleh 

diketahui oleh 

publik) 

Pasal 17 

• Memberikan draft SPRINDIK KPK kepada 
wartawan. 

• Meminta informasi DOKUMEN PENAWARAN 
pada saat lelang sedang berjalan. 

• Meminta DOKUMEN VISUM 7 KORBAN G-30S. 

• Meminta HASIL PENILAIAN kenaikan peringkat 
(oleh staf PNS Kementerian). 

• Menyerahkan LAPORAN LENGKAP audit 
investigasi hambalang ke DPR.  

• Mengumumkan sudah menerima PENGAJUAN 
PERSETUJUAN PENGADILAN untuk 
penggeledahan. 

• Meminta arsip BATAS TANAH ULAYAT. 

BEBERAPA CONTOH NYATA 



MENGEOLA INFORMASI SENSITIF 

• Lakukan analisis sensitifitas data (sosial, 

politik dan hankam) 

• Tentukan teknis penyampaian informasi 

• Tentukan mitigasi yang paling efektif 

(perlakuan sederhana hingga rumit), sesuai 

latar belakang pemohon informasi. 

• Pastikan mitigasi tersebut dibenarkan sesuai 

aturan internal badan publik. 



PRINSIP DASAR 
‘Cepat, tepat waktu, biaya 

ringan, dan cara sederhana’  

Semua Informasi bersifat terbuka 

selain yang dikecualikan. 
‘Bersifat Ketat dan Terbatas’ 

(berdasarkan undang-undang, melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik) 

TERTUTUP 

(RAHASIA) 

PASIF 

(Hanya 

disediakan 

ketika ada 

permintaan) 

Berkonsekuensi  

negatif jika ditutup  

atau jika tidak 

diberikan 

Berkonsekuensi 

negatif jika dibuka 

atau jika diberikan 

    

DIKECUALIKAN 

(Tidak boleh 

diketahui oleh 

publik) 

Pasal 17 Pasal 22 (10+7 hk) 

Pasal 7 ayat  (4) dan (5)  

Pertimbangan Tertulis: 

Sosial, Ekonomi 

Budaya, Politik, dan 

Hankam 

INFORMASI TERBUKA YANG 

SENSITIF DIPUTUS OLEH 

KOMISI INFORMASI 

Salinan  

sesuai asli 

Salinan dengan 

format berbeda 

Hanya 

menyaksikan 

dan mencatat 

Hanya me-

nyaksikan tan-

pa mencatat 

T 

Y 

? 
Analisis 

Sensitifitas 

TERBUKA 

LAINNYA 



CONTOH KASUS-1: 
Permintaan informasi Gaji Komisioner KI Pusat 

Watermarking  
untuk pengamanan 



Contoh Kasus-2: 
Permintaan Lembar Jawaban Komputer peserta seleksi CPNS 

Penghitaman 

dengan alasan 

dapat 

mengungkap 

informasi pribadi 

Pasal 17 huruf h 

UU KIP idem 

idem 



Prosedur dan Jangka Waktu 

• Informasi Berkala 

 

• Informasi Serta Merta 

 

• Informasi Tersedia 

Setiap Saat 

• Informasi Berdasarkan 

Permintaan 

6 bulan sekali 

Seketika 

Dapat langsung diberikan 

pada saat diminta 

Diperlukan waktu 

maksimum 10 + 7 HK (hari 

kerja) 

Langsung Keberatan 

Ke Pihak Berwajib 

Langsung Keberatan 

disertai dengan bukti 

permintaan 

Keberatan disertai bukti 

permintaan setelah 10+7 

HK  

JENIS LAYANAN JANGKA WAKTU BANDING INTERNAL 

YANG DAPAT DILAKUKAN 

PUBLIK 



1. INFORMASI PUBLIK : 
• BATASAN 

• PRIVAT vs PUBLIK 

• JENIS-JENIS INFORMASI PUBLIK 

2. PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
• PENGORGANISASIAN 

• INFORMASI YANG HARUS DISEDIAKAN 

– TERBUKA 

– DIKECUALIKAN  

3. PENGUJIAN ATAS KONSEKUENSI 

4. PENYELESAIAN SENGKETA 

5. SANKSI PIDANA 
 

 

 
 

 

 



Faktor Yuridis: Pasal 35 UU KIP 

1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara 

tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

berdasarkan alasan berikut:  

a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan 

pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;  

b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9;  

c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;  

d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;  

e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;  

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau  

g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam 

UndangUndang ini.  

2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan 

huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah 

pihak.  

Sebelum 
ke Komisi 
Informasi 

Prosedur Penyelesaian Sengketa 

PTUN/PN 

Kasasi 

PPID 

Atasan 

PPID 

Komisi 

Informasi 

60 hk 

? 

100 hk 

30 hk 

10+7 hk 

≤ 30 hk 

≤ 14 hk 

≤ 14 hk 

Se
n

gk
et

a 
K

eb
er

at
an

 



1. INFORMASI PUBLIK : 
• BATASAN 

• PRIVAT vs PUBLIK 

• JENIS-JENIS INFORMASI PUBLIK 

2. PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
• PENGORGANISASIAN 

• INFORMASI YANG HARUS DISEDIAKAN 

– TERBUKA 

– DIKECUALIKAN  

3. PENGUJIAN ATAS KONSEKUENSI 

4. PENYELESAIAN SENGKETA 

5. SANKSI PIDANA 
 

 

 
 

 

 



• Sengaja dan melawan hukum 
menghancurkan, merusak, 
menghilangkan dokumen yang dilindungi 
negara dan/atau terkait dengan 
kepentingan umum dipidana 2 tahun 
penjara dan/atau denda maksimal 10 
juta; (Pasal 53) 

• Sengaja dan tanpa hak 
mengakses/memperoleh/memberikan 
informasi yang dikecualikan dipidana 2 th 
penjara dan denda maksimal 10 juta 
serta 3 tahun penjara dan denda 
maksimal 20 juta untuk kerahasiaan 
pertahanan dan keamanan dan 
ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54) 

• Sengaja membuat informasi yang tidak 
benar atau menyesatkan yang 
mengakibatkan kerugian orang lain 
dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda 
maksimal 5 juta; (Pasal 55) 

• Delik pidana dalam UU KIP adalah delik 
aduan. 

• Sengaja menggunakan informasi 
secara melawan hukum  dipidana 1 
tahun penjara dan/atau denda maksimal 
5 juta; (Pasal 51) 

• Sengaja tidak menyediakan informasi 
yang harus diumumkan berkala,  
tersedia setiap saat, dan serta merta 
yang mengakibatkan kerugian orang 
lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau 
denda maksimal 5 juta; (Pasal 52) 

Sanksi Pidana 



TERIMA KASIH 

59 


