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BAB I 

KONSEP DASAR 

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

1. APA PENGERTIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK? 

Keterbukaan informasi publik adalah sebuah kondisi 

dimana hak masyarakat atas informasi terpenuhi melalui 

dua hal. Pertama, keterbukaan di Badan Publik, baik 

secara proaktif (pengumuman) maupun berdasarkan 

permintaan. Kedua, adanya hak bagi publik untuk 

mengajukan sengketa, jika tidak mendapatkan informasi 

publik yang diinginkan, dihalang-halangi dan/atau 

mendapat pelayanan yang buruk.  

2. APA DASAR FILOSOFI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK? 

Pada dasarnya, negara ini milik rakyat yang dikelola oleh 

mereka yang disebut pejabat negara dan pejabat 

pemerintahan. Sebagai pengelola, mereka wajib terbuka 

pada pemiliknya, rakyat.  

Analoginya, jika Anda memiliki sebidang sawah yang 

dikelola seorang petani, bukankah sebagai pemilik, Anda 

berhak mendapat Informasi dari pengelola? Misalnya, 

berapa hasil panen, biaya pengolahan, kondisi tanaman, 

dan lain-lain.  

Ini logika dan filosofi yang paling sederhana dan mudah 

dipahami. Untuk melengkapinya, Anda bisa 

menggunakan konsep kontrak sosial, hak asasi manusia, 

dan lain sebagainya.   
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Filosofi pemilik dan pengelola ini, dipertegas dalam 

konstitusi di mayoritas negara dimana rakyat diposisikan 

sebagai pemilik negara dan pemilik kedaulatan. Riset 

Amos J. Peasle (1950) menyebutkan bahwa 90% negara 

di dunia mencantumkan dalam konstitusinya bahwa 

kedaulatan ada di tangan rakyat.  

Pada umumnya, di negara-negara tersebut, hak atas 

informasi yang biasa dikenal dengan istilah Rights to 

Information (RTI) atau Freedom of Information (FOI) 

dijamin secara khusus dalam sebuah Undang-Undang 

(UU).   

3. NEGARA MANA SAJA YANG MENGATUR HAK ATAS 

INFORMASI MELALUI UU? 

Ada banyak negara yang memberikan jaminan terhadap 

hak atas informasi publik melalui UU. Antara lain: 

NO NEGARA TAHUN UU NAMA UU 

1 Sweden 1766 Freedom of The Press Act 

2 Finland 1951 Act on The Openness of 

Government  Activities 

3 United States 1966 Freedom of Information Act 

4 Denmark 1970 Access to Public 

Administration Files Act 

5 Norway 1970 Freedom of Information Act 

6 France 1978 Law on Freedom of Access to 

Administrative Documents 

7 Netherlands 1978 Act on Public Access to 

Government Information 

8 Australia 1982 Freedom of Information Act 

9 Canada 1982 Access to Information Act 

10 New Zealand 1982 Official Information Act 

11 Colombia 1985 Law Ordering the Publicity of 

Official Acts and Documents 
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12 Greece 1986 Code of Administrative 

Procedure 

13 Austria 1987 Federal Law on The Duty to 

Furnish Information 

14 Italy 1990 Law on Administrative 

Procedure and The Right of 

Access 

15 Ukraine 1992 Law on Information 

16 Portugal 1993 Law on Access to 

Administrative Documents 

17 Belgium 1994 Law on The Right of 

Access to Administrative 

Documents 

18 Belize 1994 Freedom of Information Act 

19 Iceland 1996 Information Act 

20 Thailand 1997 Official Information Act 

21 Uzbekistan 1997 Law on The Principles and 

Guarantees of FOI 

22 Ireland 1997 Freedom of Information Act 

23 Latvia 1998 Law on Freedom of Information 

24 South Korea 1996 Act on Disclosure of 

Information by Public Agencies 

25 Albania 1999 Law on Right to Information for 

Official Documents 

4. APA SAJA LEVEL KESADARAN KETERBUKAAN INFORMASI? 

Berikut ini level kesadaran terhadap hak atas informasi 

publik, yaitu: 

a. Terbuka karena kesadaran filosofis yaitu kesadaran 

terhadap posisi sebagai aparatur, pengelola dan 

pelayan masyarakat;  

b. Terbuka karena kesadaran yuridis yaitu kesadaran 

yang dilandasi pada keinginan untuk taat pada UU; 
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c. Terbuka karena kesadaran praktis yaitu kesadaran 

yang dilandasi pada asas manfaat. Misalnya: 

keterbukaan akan mempermudah koordinasi; 

d. Terbuka karena kesadaran pragmatis kesadaran yang 

dilandasi pada kepentingan jangka pendek. Misalnya, 

untuk mendapatkan persepsi baik dari mitra kerja. 

5. PERLUKAH MEMBANGUN KESADARAN FILOSOFIS BAGI 

APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)? 

Teks UU memiliki celah yang dapat disalahtafsirkan oleh 

oknum ASN untuk menunda-nunda bahkan mengabaikan 

pemenuhan hak atas informasi. Karena itulah dibutuhkan 

paradigma atau kesadaran filosofis. 

ASN harus dipandang sebagai manusia seutuhnya. ASN 

tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

ASN  memiliki nilai, jiwa, dan semangat yang harus 

ditumbuhkan untuk memenuhi hak-hak publik dan 

menjadikan negara ini lebih baik melalui keterbukaan 

informasi. 

6. MENGAPA HAK ATAS INFORMASI DISEBUT HAK ASASI 

MANUSIA (HAM)? 

Sebuah hak disebut sebagai hak asasi jika melekat pada 

seseorang sejak dia lahir. Misalnya kebebasan dalam 

berkeyakinan dan berpendapat. International Covenant 

on Civil dan Political Rights (ICCPR) menempatkan hak 

atas informasi ini sebagai bagian dari kebebasan 

berpendapat (setiap orang berhak atas kebebasan untuk 

menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan 

untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan 

pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-

pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk 

cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai 

dengan pilihannya). 
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Perspektif lainnya, menempatkan hak atas informasi 

lebih mendasar dari kebebasan berpendapat. Hak atas 

informasi ditempatkan sebagai hak asasi sebab sejak 

lahir manusia membutuhkan informasi secara memadai 

untuk hidup dan berkembang.  

Karena itu, upaya menghalang-halangi manusia untuk 

mencari atau mendapatkan informasi sama dengan 

menghalang-halangi untuk hidup dan berkembang, 

sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana.    

7. APAKAH KETERBUKAAN DAPAT MENGGANGGU KINERJA 

BADAN PUBLIK? 

Keterbukaan informasi tidak menyebabkan terganggunya 

kinerja Badan Publik. Sebaliknya, justru ketertutupanlah 

yang menyebabkan terganggunya kinerja Badan Publik, 

sebab:  

a. Badan Publik berpotensi melayani berbagai pemohon 

informasi. Padahal Badan Publik seharusnya tidak 

mengalami hal ini jika mereka mengumumkan 

informasi tertentu dimana masyarakat dapat 

mengaksesnya tanpa perlu mengajukan permohonan 

secara langsung; 

b. Badan Publik berpotensi melayani pemohon informasi 

melalui prosedur berbelit melibatkan berbagai unit 

kerja hingga pimpinan. Padahal Badan Publik 

seharusnya tidak mengalami hal ini, jika membangun 

struktur PPID yang salah satunya adalah Unit 

Pelayanan (biasa disebut Desk Pelayanan atau Desk 

Informasi); 

c. Badan Publik berpotensi membutuhkan waktu yang 

relatif lama bahkan tidak menemukan informasi 

tertentu yang diminta pemohon sebab tidak diketahui 

siapa yang membuat dan menyimpan informasi. 

Padahal Badan Publik dapat menemukan informasi 
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dengan mudah jika telah membuat Daftar Informasi 

Publik (DIP); 

d. Badan Publik berpotensi disengketakan dan/atau 

dilaporkan oleh pemohon informasi/masyarakat ke 

Komisi Informasi (KI), Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ombudsman Republik 

Indonesia (ORI), atau Komisi Aparatur Sipil Negara 

(KASN) karena tidak memberikan informasi atau tidak 

memberikan pelayanan, menutup informasi tanpa 

prosedur yang benar, dan tidak mengumumkan 

informasi tertentu. Proses ini membutuhkan waktu 

yang menyita pelaksanaan tugas Badan Publik. 

8. APA DASAR HUKUM BAHWA INFORMASI PUBLIK ADALAH 

HAK PUBLIK? 

Informasi publik adalah hak. Hal ini disebutkan dalam 

konstitusi dan sejumlah UU, yaitu: 

NO REGULASI PASAL 

1 UUD 1945 

Pasal 28 F 

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi 

dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan 

sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengolah, dan menyampaikan informasi 

dengan menggunakan segala jenis 

saluran yang tersedia”  

2 

UU No. 39 

Tahun 1999 

tentang Hak 

Asasi Manusia 

Pasal 14 

(1) Setiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi 

yang diperlukan untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosialnya. 

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengolah, dan menyampaikan informasi 

dengan menggunakan sejenis sarana 

yang tersedia. 

3 
UU No. 12 

Tahun 2005 

Pasal 19 

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan 



 7 

tentang 

Pengesahan 

Kovenan 

Internasional 

Tentang Hak-

Hak Sipil dan 

Politik 

untuk menyatakan pendapat; hak ini 

termasuk kebebasan untuk mencari, 

menerima dan memberikan informasi dan 

pemikiran apapun, terlepas dari 

pembatasan-pembatasan secara lisan, 

tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya 

seni atau melalui media lain sesuai 

dengan pilihannya. 

4 

UU No. 14 

Tahun 2008 

tentang 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik 

Menimbang:  

a. bahwa informasi merupakan 

kebutuhan pokok setiap orang bagi 

pengembangan pribadi dan lingkungan 

sosialnya serta merupakan bagian penting 

bagi ketahanan nasional; 

b. bahwa hak memperoleh informasi 

merupakan hak asasi manusia dan 

keterbukaan informasi publik merupakan 

salah satu ciri penting negara demokratis 

yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat 

untuk mewujudkan penyelenggaraan 

negara yang baik; 

9. APA SAJA REGULASI KETERBUKAAN INFORMASI DI 

INDONESIA? 

Beberapa regulasi dasar tentang keterbukaan informasi 

publik di Indonesia, antara lain:  

a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik;  

b. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

c. Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 

d. Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur 

Penyelesaian Sengketa Informasi; 

e. Perki No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan 

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu; 

f. Perki No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian 

Informasi Publik; 
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g. Perma No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di 

Pengadilan. 

10. MENGAPA BAWASLU HARUS TERBUKA? 

Bawaslu harus menjadi lembaga yang terbuka, karena: 

a. Bawaslu merupakan Badan Publik (menerima 

APBN/APBD) yang diwajibkan oleh UU untuk terbuka;  

b. Keterbukaan dapat menghindarkan potensi 

pelaporan/pengaduan/sengketa ke Komisi Informasi, 

DKPP, ORI, dan lembaga lainnya; 

c. Bawaslu sebagai Badan Pengawas, harus 

membangun kepercayaan publik dengan cara 

menunjukkan integritas dan akuntabilitas melalui 

keterbukaan; 

d. Keterbukaan akan mempermudah Bawaslu dalam 

melakukan fungsi pelayanan informasi dan 

koordinasi, baik di internal maupun eksternal;  

e. Keterbukaan akan meningkatkan partisipasi publik 

untuk melakukan pengawasan pilkada/pemilu; dan 

f. Keterbukaan akan mendukung pencapaian visi-misi 

Bawaslu. 

11. APA RELEVANSI VISI-MISI BAWASLU DAN KETERBUKAAN?  

Berikut ini uraian visi dan misi Bawaslu serta relevansinya 

dengan keterbukaan informasi. 

a. Visi Bawaslu 

VISI BAWASLU 
RELEVANSI DENGAN  

KETERBUKAAN INFORMASI 

Terwujudnya Bawaslu 

sebagai Lembaga 

Pengawal Terpercaya 

dalam 

Penyelenggaraan 

Pemilu Demokratis, 

Visi merupakan cita-cita organisasi, baik 

dalam konteks manajemen, kompetensi, 

integritas, posisi, dan hal lainnya. Dari visi 

Bawaslu diketahui bahwa lembaga ini 

ingin menjadi Lembaga Pengawal 

Terpercaya. Kepercayaan muncul dari 
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Bermartabat, dan 

Berkualitas. 

persepsi publik terhadap dua hal. 

Pertama, eksistensi (peran dan fungsinya 

dirasakan oleh masyarakat). Kedua, 

akuntabilitas (administratif, keuangan, 

maupun kinerja), dimana masyarakat bisa 

mengetahui, mengklarifikasi, 

memverifikasi, dan menilai akuntabilitas 

tersebut. Untuk itu, maka dibutuhkan 

keterbukaan. Dengan keterbukaan, 

masyarakat, mitra kerja, dan pihak lainnya 

dapat mengetahui eksistensi dan 

akuntabilitas Bawaslu.  

b. Misi Bawaslu 

MISI BAWASLU 
RELEVANSI DENGAN 

KETERBUKAAN INFORMASI 
1. Membangun 

aparatur dan 

kelembagaan 

pengawas 

pemilu yang 

kuat, mandiri 

dan solid; 

Untuk membangun aparatur dan 

kelembagaan pengawas pemilu yang 

kuat, mandiri dan solid. Maka, dibutuhkan 

kepercayaan (trust) di internal Bawaslu itu 

sendiri. Misalnya, dari Bawaslu di daerah 

terhadap Bawaslu RI dan sebaliknya. 

Kepercayaan itu muncul jika masing-

masing pihak dinilai memiliki integritas, 

komitmen, dan kapasitas. Salah satunya 

adalah komitmen dan kapasitas terhadap 

keterbukaan. 
2. Mengembangkan 

pola dan metode 

pengawasan 

yang efektif dan 

efisien; 

Efektif berarti tercapainya target atau 

hasil sesuai yang dikehendaki. Efisien 

diukur dari rasio pencapaian target dan 

sumber daya. Dalam konteks pengawasan 

pemilu, efektif berarti teridentifikasinya 

dugaan pelanggaran pemilu baik melalui 

laporan maupun temuan serta adanya 

penanganan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Efisien diukur 

seberapa besar sumber daya yang 

digunakan untuk mendapatkan laporan 

atau temuan pengawasan serta 

penanganannya.  

 

Efektivitas dan efisiensi pengawasan 

dapat tercapai jika ada partisipasi 
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masyarakat sebab tidak mungkin dugaan 

pelanggaran dapat diidentifikasi hanya 

melalui temuan Bawaslu. Masyarakat 

sendiri mau berpartisipasi secara 

sukarela jika: a. ada kepercayaan 

terhadap Bawaslu; b. berkepentingan atas 

proses pemilu yang jujur atau 

berkepentingan pada terpilih/tidak 

terpilihnya kandidat tertentu; c. adanya 

kemudahan prosedur pelaporan dan 

kejelasan penanganan; d. perlindungan 

data pribadi dan perlindungan diri mereka 

sebagai pelapor. Semua ini membutuhkan 

kejelasan status informasi dan perlakuan 

yang tepat, sistem perlindungan data 

pribadi, dan pelayanan atas informasi. Di 

situlah peran keterbukaan informasi.     

3. Memperkuat 

sistem kontrol 

nasional dalam 

satu manajemen 

pengawasan 

yang terstruktur, 

sistematis, dan 

integratif 

berbasis 

teknologi; 

Manajemen pengawasan memerlukan 

sinergi dengan unit lainnya. Antara lain 

Unit Kearsipan dan PPID. Unit Kearsipan 

dan PPID ini bersinergi dengan unit 

pengawasan untuk melakukan uji 

konsekuensi informasi pengawasan yang 

dikecualikan, merumuskan format 

laporan hasil pengawasan untuk publik, 

menyimpan dan melindungi arsip-arsip 

hasil pengawasan. 

4. Meningkatkan 

keterlibatan 

masyarakat dan 

peserta pemilu, 

serta 

meningkatkan 

sinergi 

kelembagaan 

dalam 

pengawasan 

pemilu 

partisipatif; 

Keterlibatan masyarakat dapat tercapai 

dengan prasyarat sebagaimana 

disebutkan pada poin di atas. Sementara 

itu sinergi kelembagaan bisa ditingkatkan 

jika ada sinergi data/informasi 

antarlembaga. Sinergi data 

membutuhkan kesepahaman tentang 

subjek informasi yang disinergiskan, 

prosedur pengecualian informasi publik, 

subjek informasi publik yang dikecualikan 

dan mekanisme pengamanannya, serta 

perlindungan data pribadi. Hal-hal ini 

membutuhkan implementasi konsep 

keterbukaan informasi publik 

5. Meningkatkan 

kepercayaan 

Misi ini bisa tercapai jika ada keterbukaan 

informasi atas kinerja pengawasan, yang 
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publik atas 

kualitas kinerja 

pengawasan 

berupa 

pencegahan dan 

penindakan, 

serta 

penyelesaian 

sengketa secara 

cepat, akurat 

dan transparan; 

disampaikan secara berkala sesuai 

tahapan, melalui berbagai sarana. Secara 

berkala ini penting untuk menunjukkan 

adanya kinerja yang berkelanjutan dan 

menunjukkan eksistensi lembaga.    

6. Membangun 

Bawaslu sebagai 

pusat 

pembelajaran 

pengawasan 

pemilu baik bagi 

pihak dari dalam 

negeri maupun 

pihak dari luar 

negeri. 

Misi ini bisa tercapai jika ada pengarsipan 

yang baik, meliputi klasifikasi arsip, 

penyimpanan arsip, perlindungan arsip 

penyusutan sesuai ketentuan, alih media, 

pengolahan hasil pengawasan, 

keterbukaan proaktif, format data yang 

ramah bagi masyarakat (bisa diolah 

secara manual maupun oleh mesin), dan 

pelayanan informasi.   

12. APA CONTOH KETIDAKPROFESIONALAN PENYELENGGARA 

DALAM PENGELOLAAN INFORMASI?  

Berikut ini beberapa contoh ketidakprofesionalan 

penyelenggara pemilu terkait pengelolaan informasi yang 

berpotensi dilaporkan dan/atau disengketakan ke Komisi 

Informasi dan lembaga lainnya, termasuk DKPP, yaitu: 

a. Tidak membuat menetapkan PPID dan strukturnya;  

b. Tidak melayani permohonan informasi sesuai UU KIP; 

c. Tidak melayani keberatan pemohon sesuai UU KIP; 

d. Tidak melakukan klasifikasi informasi; 

e. Tidak membuat DIP; 

f. Mengecualikan informasi publik tanpa melalui 

prosedur uji konsekuensi; 

g. Tidak mengumumkan informasi yang wajib 

disediakan dan diumumkan secara berkala;  

h. Tidak mengumumkan informasi yang wajib 

diumumkan secara serta-merta; 
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i. Tidak membuat laporan layanan informasi publik; 

j. Tidak memenuhi panggilan sengketa informasi publik; 

k. Tidak melaksanakan putusan sengketa informasi 

yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. 

13. APAKAH PENGABAIAN IMPLEMENTASI UU KIP DAPAT 

DISEBUT SEBAGAI MALADMINISTRASI?  

Ya. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan 

melawan hukum, melampaui kewenangan, menggunakan 

kewenangan untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan 

wewenang tersebut, kelalaian, atau pengabaian 

kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan 

pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil 

dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang 

perseorangan. 

14. APA POTENSI NEGATIF JIKA BAWASLU TIDAK TERBUKA? 

Berikut ini beberapa hal negatif yang berpotensi terjadi 

jika Bawaslu tidak terbuka, yaitu: 

a. Dilaporkan/disengketakan ke DKPP karena tidak 

profesional dalam pengelolaan lembaga; 

b. Dilaporkan/disengketakan di KI oleh masyarakat dan 

pemohon informasi; 

c. Dilaporkan ke ORI karena dugaan maladministrasi 

pelayanan publik; 

d. Dilaporkan ke KASN karena melanggar kode etik dan 

kode perilaku ASN, serta melanggar penerapan 

sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN; 

e. Rendahnya kepercayaan dan kewibawaan lembaga 

di hadapan penyelenggara pemilu lainnya (KPU dan 

DKPP); 

f. Rendahnya kepercayaan dan kewibawaan lembaga 

di hadapan mitra kerja (DPR/DPRD dan 

Kemendagri/Pemerintah Daerah);  
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g. Rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga 

karena keberadaan dan kinerja lembaga, tidak 

dikenal luas; dan 

h. Rendahnya kepercayaan publik terhadap integritas 

dan akuntabilitas proses dan hasil pemilu. 

15. APA INDIKATOR BAHWA BAWASLU TELAH TERBUKA? 

Berikut ini, beberapa indikator yang menunjukkan bahwa 

Bawaslu telah terbuka, yaitu: 

a. Adanya keterbukaan proaktif melalui situs web dan 

sarana lainnya, baik terkait kelembagaan maupun 

terkait pelaksananaan tugas dan kewenangan;  

b. Adanya pelayanan informasi publik, baik pelayanan 

secara langsung (tatap muka) maupun dengan sarana 

lainnya seperti situs web, fax, email, aplikasi, dan lain-

lain;  

c. Adanya Daftar Informasi Publik (DIP) yang 

diperbaharui secara rutin; 

d. Adanya struktur pengelolaan dan pelayanan informasi 

publik; 

e. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 

pelayanan informasi publik, pelayanan keberatan, 

penyusunan DIP, pengarsipan, pengelolaan 

keterbukaan proaktif melalui situs web, pemenuhan 

panggilan penyelesaian sengketa informasi;  

f. Adanya Laporan Layanan Informasi Publik; 

g. Adanya layanan konsultasi dan penyuluhan kepada 

publik tentang hak atas informasi dan pelayanan 

informasi; 

h. Berjalannya fungsi pembinaan implementasi 

keterbukaan informasi terhadap Bawaslu 

Provinsi/Kabupaten/Kota; dan 

i. Berpartisipasi dalam penilaian/pemeringkatan 

keterbukaan informasi yang diselenggarakan Komisi 

Informasi. 
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16. APA PERAN BAWASLU PADA KETERBUKAAN DI KPU? 

Bawaslu dapat mengawasi kinerja KPU dalam hal 

implementasi keterbukaan informasi pada setiap tahapan 

penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Misalnya, pada 

tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, Bawaslu 

perlu mengawasi apakah KPU telah mengumumkan:  

a. Daftar Pemilih Sementara (DPS);  

b. Sarana dan prosedur pemberian masukan dan 

tanggapan masyarakat terhadap DPS;  

c. Hasil pencocokan dan penelitian data pemilih; 

d. Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan lain-lain.  

Pengawasan terhadap keterbukaan informasi dalam 

pelaksanaan tahapan pemilu/pilkada ini menjadi bagian 

dari laporan pengawasan yang seharusnya diumumkan 

oleh Bawaslu. Adapun informasi terkait kelembagaan 

yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan 

kewenangan Bawaslu, maka hal tersebut bukan menjadi 

ranah Bawaslu.  

17. BAGAIMANA PRINSIP KOORDINASI DATA 

ANTARPENYELENGGARA PEMILU? 

Berikut ini prinsip koordinasi data antarpenyelenggara 

pemilu: 

a. Data yang dikoordinasikan antarpenyelenggara 

adalah data-data yang terkait dengan pelaksanaan 

tugas dan kewenangan masing-masing lembaga; 

b. Koordinasi data antarpenyelenggara berdasarkan 

kesamaan pemahaman antarpenyelenggara tentang 

subjek informasi, bentuk informasi, waktu pemberian 

informasi, biaya penggandaan, mekanisme serah-

terima informasi, perlakuan terhadap informasi yang 
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bersifat rahasia, dan mekanisme penyelesaian 

perselisihan data; 

c. Agar proses koordinasi data antarpenyelenggara 

berlangsung dengan lancar, maka diperlukan sebuah 

protokol koordinasi data, dalam bentuk peraturan 

bersama, nota kesepahaman, dan sejenisnya; 

d. Koordinasi data antarpenyelenggara tidak 

menggunakan mekanisme pelayanan berdasarkan 

UU KIP. Misalnya, jika Bawaslu meminta informasi 

dari KPU, maka pelayanannya tidak menggunakan 

mekanisme 10 + 7 hari kerja. Demikian pula jika 

terjadi perselisihan data, tidak diselesaikan melalui 

sengketa informasi di Komisi Informasi, tetapi melalui 

mekanisme antarpenyelenggara yang disepakati 

bersama. 

18. APA PENGERTIAN INFORMASI? 

Dalam Pasal 1 angka 1 UU KIP disebutkan bahwa 

informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan 

tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, 

baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat 

dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam 

berbagai kemasan dan format sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

secara elektronik ataupun nonelektronik  

Dari uraian di atas, maka ada tiga syarat sebuah 

keterangan, pernyataan, gagasan, tanda-tanda, data, 

fakta maupun penjelasan dapat disebut sebagai 

informasi, yaitu dapat diindera, mengandung makna, dan 

dikemas.   
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19. APAKAH PENYAMPAIAN LISAN DAPAT DISEBUT 

INFORMASI?  

Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f UU KIP disebutkan: 

“Badan Publik wajib menyediakan informasi setiap saat 

yang meliputi: informasi dan kebijakan yang disampaikan 

dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.” Kata 

“disampaikan” dapat dimaknai sebagai ucapan lisan 

(meskipun mungkin saja penyampaian tersebut mengacu 

pada sebuah dokumen).  

Jadi, penyampaian secara lisan juga merupakan 

informasi. Adapun definisi informasi yang mensyaratkan 

dikemas sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 

UU KIP, konteksnya untuk kepentingan pelayanan 

informasi publik. 

Badan publik wajib menyediakan informasi tersebut dan 

memberikannya ketika ada permintaan. Caranya, dengan 

mengemas dalam bentuk tertentu yang bisa 

diakses/diperoleh dengan mudah. Misalnya, video, audio, 

atau laporan tertulis.  

20. APA SAJA JENIS INFORMASI YANG BERSIFAT TERBUKA?  

Ada beberapa jenis informasi yang bersifat terbuka, yaitu: 

a. Informasi publik, sebagaimana diatur dalam UU KIP.  

Ada informasi yang wajib diumumkan dan disediakan 

secara berkala, ada informasi yang wajib diumumkan 

secara serta merta, dan ada informasi yang wajib 

tersedia setiap saat; 

b. Informasi pribadi yang wajib dibuka karena perintah 

UU, putusan lembaga peradilan yang berkekuatan 

hukum tetap, atau karena adanya izin yang 

bersangkutan;  

c. Informasi korporasi yang diperintahkan UU. Misalnya: 

Informasi mengenai kondisi dan jaminan barang 
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dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam UU No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 

d. Informasi peristiwa tertentu yang wajib diumumkan 

atas perintah UU. Subjek yang diperintahkan 

membuka informasi adalah setiap orang. Contoh: 

Pada Pasal 27 UU No. 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana disebutkan: “Setiap orang 

berkewajiban: c. memberikan informasi yang benar 

kepada publik tentang penanggulangan bencana.” 

21. APA PENGERTIAN INFORMASI PUBLIK? 

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan 

Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 

penyelenggara negara dan/atau penyelenggara dan 

penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai 

dengan UU ini serta informasi lainnya yang berkaitan 

dengan kepentingan publik. (Pasal 1 angka 2 UU KIP). 

Dengan demikian, informasi publik di terdiri dua unsur.  

a. Pengelola (Badan Publik). Sebuah informasi baru 

dapat dikatakan sebagai informasi publik jika dikelola 

oleh Badan Publik (baik dihasilkan sendiri maupun 

diterima dari pihak lain); dan  

b. Isi (berkaitan dengan penyelenggara dan/atau 

penyelenggaraan negara, Badan Publik lain, dan yang 

terkait kepentingan publik).  

Jika tidak memenuhi dua syarat tersebut, tidak dapat 

disebut informasi publik. Misalnya, informasi tentang data 

diri ASN. Ini adalah informasi pribadi, meskipun informasi 

tersebut dikuasai Badan Publik.  

Kalaupun karena perintah UU, informasi pribadi tersebut 

dibuka, maka sebenarnya lebih tepat disebut informasi 
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pribadi yang dikecualikan (informasi pribadi yang dibuka 

karena perintah UU). Bukan informasi publik.  

Namun, sebagian kalangan terbiasa menyebut informasi 

yang dipublikasikan Badan Publik sebagai informasi 

publik, terlepas apakah substansinya merupakan 

informasi pribadi atau bukan. 

22. APAKAH INDIVIDU ATAU BADAN PRIVAT YANG MENGUASAI 

ATAU MENYIMPAN INFORMASI PUBLIK WAJIB BOLEH 

DIMINTA OLEH PUBLIK? 

Sepanjang tidak ada perintah dari UU kepada Badan 

Privat untuk memberi atau menutup informasi tersebut, 

maka Badan Privat boleh menetapkan kebijakan sendiri. 

Namun mekanisme pelayanan atau pemberiannya tidak 

menggunakan mekanisme UU KIP. Yang diwajibkan 

melayani dengan mekanisme UU KIP hanyalah Badan 

Publik. 

Individu atau Badan Privat yang menguasai informasi 

publik, misalnya dokumen hasil investigasi kasus Munir 

yang telah dinyatakan terbuka oleh Komisi Informasi, 

maka individu atau Badan Privat tersebut berhak 

menyebarluaskan dan mengolah informasi itu. 

23. APAKAH INFORMASI TERKAIT KEPENTINGAN PUBLIK YANG 

TIDAK DIKELOLA BADAN PUBLIK DAPAT DISEBUT 

INFORMASI PUBLIK? 

Informasi terkait kepentingan publik yang tidak dikelola 

oleh Badan Publik (hanya dihasilkan dan dikelola Badan 

Privat), tidak dapat disebut informasi publik. Misal: 

informasi tentang daftar pejabat yang memiliki bisnis 

pertambangan, yang hanya dimiliki secara eksklusif oleh 

TV Swasta.  

Lalu, apa istilah yang tepat? UU tidak memberikan istilah 

secara khusus. Kita dapat menyebutnya “Informasi 
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Umum”. Istilah ini meminjam dari PP No. 24 Tahun 1998 

yang menyebut Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan 

sebagai dokumen umum. Kami meminjam kata “Umum”. 

(silakan jika ada istilah lain)  

Mengapa harus dibedakan? Karena definisi informasi 

publik ini adalah makna terminologi yang acuannya 

adalah UU KIP. Sementara UU KIP telah memberikan 

batasan dengan dua syarat (Lihat definisi informasi 

publik).   

Apakah Badan Privat wajib mengumumkan informasi 

umum tersebut? Ini tergantung pada konteksnya. 

Sepanjang diperintah oleh UU, maka wajib dibuka. 

Misalnya: informasi yang terkait hak-hak konsumen yang 

dikelola perusahaan swasta, laporan keuangan tahunan 

perusahaan, dan lain-lain. 

Apakah informasi umum tersebut dapat berubah menjadi 

informasi publik? Ya, jika informasi tersebut diserahkan 

ke Badan Publik untuk disimpan dan/atau dikelola.  

24. APA PENGERTIAN INFORMASI PRIBADI? 

Informasi pribadi adalah informasi tentang pribadi 

seseorang dan keluarganya, baik tentang data 

kependudukan1, maupun data atau informasi lain yang 

sifatnya privasi. Misalnya, ideologi, pilihan politik, 

pendapat atas sebuah peristiwa, dan lain-lain. 

Dalam Pasal 58 UU Administrasi Kependudukan, 

informasi pribadi ini disebut dengan istilah “Data Pribadi”. 

Pada Pasal 1 angka 22 UU Adminduk disebutkan bahwa 

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang 

                                                           
1 sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) 
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disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi 

kerahasiaannya. 

25. APA SAJA CONTOH INFORMASI PRIBADI? 

Salah satu jenis informasi pribadi adalah data 

perseorangan terkait kependudukan. Pada Pasal 58 UU 

Adminduk disebutkan bahwa data perseorangan meliputi: 

a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. 

tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan 

darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. 

status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau 

mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK 

ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama 

ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t. 

kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor 

akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan 

akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta 

perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. 

kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta 

perceraian/surat cerai;  aa. tanggal perceraian; bb. sidik 

jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data  

lainnya  yang merupakan aib seseorang.  

Sementara itu, dalam UU KIP, informasi pribadi 

disebutkan pada Pasal 17 huruf h. Pasal ini secara tegas 

menyebut dengan istilah rahasia pribadi, yang terdiri dari 

lima jenis, yaitu: a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; 

b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan 

kesehatan fisik, dan psikis seseorang; c. Kondisi 

keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank 

seseorang; d. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan 

kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi 

kemampuan seseorang; dan/atau e. Catatan yang 

menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan 

kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan 

pendidikan nonformal.  
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Selain lima jenis di atas, dalam Pasal 17 huruf g juga 

disebutkan tentang informasi pribadi yaitu isi akta otentik 

yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun 

wasiat seseorang.  

26. APAKAH INFORMASI PRIBADI BISA BERUBAH MENJADI 

INFORMASI PUBLIK? 

Tidak bisa. Informasi pribadi, dimanapun berada, tetaplah 

menjadi informasi pribadi. Kalaupun karena perintah UU 

harus diumumkan, misalnya LHKPN, maka disebut 

sebagai informasi pribadi yang wajib dibuka karena 

perintah UU (Informasi pribadi yang dikecualikan). Contoh 

lainnya, DPT. DPT disebut sebagai informasi publik yang 

mengandung informasi pribadi.  

Namun, sebagian kalangan berpendapat bahwa informasi 

publik adalah informasi yang telah dipublikasikan, 

terlepas dari apapun substansinya. Harap dimengerti 

karena tidak semua orang memiliki perspektif seperti di 

atas. 

27. APA YANG DIMAKSUD INFORMASI SENSITIF? 

Informasi sensitif merupakan informasi yang bersifat 

terbuka, namun diperlakukan secara khusus karena 

potensial berdampak negatif pada kehidupan sosial, 

politik, ekonomi, keamanan negara, privasi, persaingan 

bisnis, karya cipta seseorang, dan lain-lain. 

Pengklasifikasian sebagai informasi sensitif ini dapat 

dilakukan oleh Badan Publik atau berdasarkan putusan 

dari Komisi Informasi.   

28. APA CONTOH INFORMASI SENSITIF PADA ASPEK BENTUK? 

Komisi Informasi Pusat RI pernah menetapkan bahwa 

dokumen penawaran lelang tidak dicantumkan dalam 

bentuk utuh karena adanya kasus dimana oknum 

perusahaan tertentu melakukan tindakan yang tidak 
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bertanggungjawab dengan mengganti nama perusahaan 

pada dokumen lelang tersebut kemudian diikutsertakan 

dalam lelang pada Badan Publik lainnya. 

Informasi yang bersifat sensitif pada aspek bentuk 

dokumen ini bersifat kasuistis. Jika memang 

kekhawatiran penyalahgunaan tersebut sulit 

diantisipasi/ditangani, maka Badan Publik dapat 

mempublikasikannya dengan pengolahan terlebih dahulu 

sehingga tidak ditampilkan dalam bentuk asli.  

Contoh lainnya adalah ijazah calon Kepala Daerah. Ijazah 

berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu dengan 

mengganti nama pada dokumen hasil pindaian (scan) 

atau fotokopi tersebut. Karena itu, ada pendapat yang 

mengatakan agar ijazah tidak dipublikasikan dalam 

bentuk asli misalnya foto, fotokopi, atau pindaian.  

Solusinya, informasi yang ada pada ijazah diolah dalam 

bentuk tabel sebagaimana tabel yang ada pada formulir 

Daftar Riwayat Hidup (BB.2-KWK), dengan penambahan 

sejumlah informasi yang ada pada ijazah. 

Ijazah sendiri mengandung setidaknya tujuh subjek 

informasi, yaitu: nama perguruan tinggi; nama penerima; 

tanggal dan tempat lahir; gelar akademik; tempat dan 

tanggal penyerahan; nama, tanda tangan, dan NIP Dekan; 

nama, tanda tangan, dan NIP Rektor. Silakan KPU 

menentukan informasi minimal apa yang bisa digunakan 

publik untuk memastikan keaslian ijazah tersebut. Itulah 

yang dicantumkan dalam formulir Daftar Riwayat Hidup.  

Sebenarnya, ada cara lain untuk mengecek keaslian 

sebuah ijazah yaitu melalui sistem verifikasi ijazah secara 

elektronik (https://ijazah.ristekdikti.go.id). Untuk itu, 

dibutuhkan adanya nomor ijazah.  

https://ijazah.ristekdikti.go.id/
https://ijazah.ristekdikti.go.id/
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Masalahnya, belum semua ijazah mencantumkannya. Ke 

depan, pemerintah perlu menyeragamkan subjek 

informasi pada ijazah perguruan tinggi. Jika telah 

demikian, maka nomor ijazah dapat menjadi bagian yang 

diumumkan dalam kolom riwayat pendidikan pada 

formulir Daftar Riwayat Hidup. 

29. APA CONTOH INFORMASI SENSITIF PADA ASPEK 

SUBSTANSI? 

Berikut ini dua contoh informasi sensitif pada aspek 

substansi, yaitu: 

Pertama, setelah tahun 1971, Pemerintah Orde Baru 

tidak lagi mengadakan sensus yang memisahkan data 

berdasarkan etnis. Pemerintah Kalimantan Barat 

mengikuti instruksi tersebut dengan tidak mencantumkan 

informasi kesukuan dalam riwayat para pegawai. 

Pendokotomian istilah Dayak dan Melayu di koran-koran 

lokal sangat jarang.  

Berbagai laporan mengenai Dayak disamarkan dengan 

istilah suku pedalaman atau suku terasing. Dalam 

pelaporan tentang konflik etnis, media tidak pernah 

mengungkap latar belakang suku yang melakukan. 

Penyebabnya selalu dinyatakan bukan masalah kesukuan 

namun kejahatan biasa. 

Kedua, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pernah 

memutuskan bahwa alamat kantor Ahmadiyah di 

Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, sebagai informasi publik 

yang dikecualikan. Pada dasarnya, alamat Badan Publik 

adalah informasi publik yang bersifat terbuka. Namun, 

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menyatakan jika 

informasi tersebut dibuka, berpotensi mengganggu 

kenyamanan dan keamanan warga Ahmadiyah. 
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30. BAGAIMANA MEMPERLAKUKAN INFORMASI YANG 

BERSIFAT SENSITIF? 

Berikut ini cara-cara memperlakukan informasi yang 

bersifat sensitif, yaitu: 

a. Menempatkannya menjadi informasi yang wajib 

tersedia setiap saat; 

b. Memperlakukan prosedur khusus dalam 

pelayanannya. Misal: menetapkan masa 

pemberitahuan di luar ketentuan UU KIP, sepanjang 

dapat dipertanggungjawabkan; 

c. Mengubah bentuk informasi dari bentuk asli menjadi 

ringkasan atau bentuk-bentuk yang telah diolah; 

d. Mencantumkan disclaimer bahwa segala bentuk 

penyalahgunaan merupakan tanggung jawab 

pemohon informasi; 

e. Menunda (mengecualikan) pengumuman informasi. 

31. APA PENGERTIAN BADAN PUBLIK? 

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, 

yudikatif, dan badan lain yang fugsi 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 APBN/APBD, sumbangan 

masyarakat, dan/atau luar negeri (Pasal 1 angka 3 UU 

KIP). 

Intinya, sepanjang sebuah lembaga mengelola anggaran 

dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar 

negeri, maka lembaga tersebut wajib untuk memenuhi 

hak publik atas informasi. Misalnya, sebuah minimarket 

yang menghimpun donasi publik, maka minimarket 
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tersebut wajib membuka pengelolaan donasi tersebut. 

Dalam hal ini, status Badan Publik bukan dilihat dari 

aktivitasnya yang menghimpun dana dari masyarakat 

(Lihat putusan Komisi Informasi Pusat RI No. 011/III/KIP-

PS/A/2016) 

32. SIAPAKAH YANG DAPAT MENJADI PEMOHON INFORMASI? 

Pada dasarnya, informasi yang telah diumumkan, apalagi 

melalui situs web, dapat diakses siapapun. Namun, 

pemohon informasi yang tidak diumumkan (wajib tersedia 

setiap saat), haruslah warga negara dan/atau badan 

hukum Indonesia.  

Sementara permohonan informasi oleh warga negara 

dan/atau badan hukum asing, Badan Publik perlu melihat 

kembali apakah permohonan tersebut memerlukan izin 

dari lembaga berwenang atau tidak. Misalnya, informasi 

lokasi pariwisata di Indonesia, seharusnya dapat 

diperoleh tanpa izin khusus.   

Sementara permohonan informasi dari warga negara 

dan/atau badan hukum asing untuk kepentingan 

penelitian, diatur antara lain dalam PP No. 41 Tahun 

2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian 

dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, 

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan 

Usaha Asing, dan Orang Asing. 

33. BAGAIMANA MEMBANGUN KETERBUKAAN INFORMASI DI 

BADAN PUBLIK? 

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk 

membangun keterbukan informasi di Badan Publik, yaitu: 
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a. Bangun kapasitas sumber daya manusia (SDM) 

meliputi paradigma, pengetahuan dan keterampilan 

melalui diskusi, pelatihan, studi banding, dll; 

b. Bangun sistem pengelolaan dan pelayanan informasi 

(Kelembagaan, SDM, infrastruktur dan software untuk 

implementasi UU KIP). Salah satu aspek 

kelembagaan adalah adanya roadmap keterbukaan 

informasi; 

c. Bangun sistem pengawasan dan evaluasi 

implementasi UU KIP, antara lain melalui reward and 

punishment;  

d. Bangun koordinasi antara Bawaslu RI, Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 

e. Bangun sinergisitas antarpenyelenggara (Bawaslu-

KPU-DKPP), Bawaslu-masyarakat, Bawaslu-Komisi 

Informasi, Bawaslu-LSM; 

f. Berpartisipasi dalam pemeringkatan yang 

dilaksanakan oleh KI. Partisipasi ini penting agar Anda 

mengetahui sejauhmana kualitas keterbukaan 

lembaga Anda; 

g. Promosikan pelayanan informasi lembaga Anda 

kepada masyarakat. 

34. APA SAJA YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN ANTARA PPID 

BAWASLU DAN PPID KPU DALAM PENYELENGGARAAN 

PEMILU/PILKADA? 

Hal-hal di bawah ini dapat dikoordinasikan antara PPID 

Bawaslu dan PPID KPU, yaitu:  

a. Identifikasi informasi yang berpotensi dikecualikan; 

b. Identifikasi informasi yang diserahterimakan (sharing) 

antara KPU dan Bawaslu;  

c. Bentuk perlindungan terhadap data pribadi dan 

terhadap informasi publik yang dikecualikan; 

d. Pengklasifikasian informasi publik, dan lain-lain. 
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Koordinasi ini diperlukan agar KPU dan Bawaslu, dapat 

menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing 

dengan baik. PPID Bawaslu dapat mempelopori 

koordinasi ini dengan melibatkan Biro yang terkait dengan 

pelaksanaan pemilu/pilkada. 

35. APA PERAN BAWASLU PROVINSI TERHADAP BAWASLU 

KABUPATEN/KOTA DALAM IMPLEMENTASI KETERBUKAAN 

INFORMASI? 

Berikut ini peran Bawaslu Provinsi terhadap Bawaslu 

Kabupaten/Kota dalam implementasi keterbukaan 

informasi, yaitu: 

a. Memastikan terbentuknya struktur PPID di Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 

b. Memberikan sosialisasi dan peningkatan kapasitas 

terhadap PPID Bawaslu Kabupaten/Kota; 

c. Melakukan pendampingan terhadap Bawaslu 

Kabupaten/Kota dalam implementasi UU KIP, 

termasuk jika terjadi sengketa informasi;  

d. Menerima dan mengevaluasi Laporan Layanan 

Informasi setiap tahun yang dibuat oleh Bawaslu 

Kabupaten/Kota. 

36. APA MANFAAT BERPARTISIPASI DALAM PEMERINGKATAN 

KOMISI INFORMASI? 

Berikut ini beberapa manfaat bagi Badan Publik, jika 

berpartisipasi dalam pemeringkatan oleh Komisi 

Informasi, yaitu:  

a. Untuk mengukur tingkat keterbukaan di lembaga 

Anda. Komisi Informasi memiliki sejumlah indikator 

untuk menilai tingkat keterbukaan Badan Publik. 

Misalnya, salah satu kriteria situs web yang informatif 

menurut Anggota KI periode 2014 – 2017, Evy Trisulo 
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adalah jika informasi yang dicari dapat ditemukan 

dalam 13 (tiga belas) detik;  

b. Untuk membangun perhatian pimpinan dan seluruh 

unit kerja terhadap implementasi keterbukaan 

informasi sebab pemeringkatan akan berpengaruh 

pada citra lembaga;  

c. Untuk memberikan apresiasi kepada pegawai yang 

telah bekerja keras untuk membangun keterbukaan;  

d. Untuk menjaga keberlanjutan sistem di lembaga 

Anda. Ketika Anda sudah meraih peringkat, maka 

yang terpikir adalah bagaimana mempertahankan 

dan meraih peringkat yang lebih baik, ke depan. Itulah 

yang ada di benak semua aparatur di lembaga Anda.  

Untuk membangun citra (branding) lembaga. Ketika 

lembaga Anda sudah terbuka dan meraih peringkat, kini 

saatnya Anda membangun branding untuk mendekatkan 

persepsi publik dengan realitas. Kampanyekan 

keberhasilan Anda, kuatkan dengan simbol, tagline, dan 

perilaku pelayanan. Ingat, basis institutional branding 

adalah realitas, bukan manipulasi. Nah, hasil 

pemeringkatan KI itu pasti realitas. 
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BAB II 

PEJABAT PENGELOLA  

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) 

1. APA PENGERTIAN PPID? 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah 

Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan 

informasi di Badan Publik. (Pasal 1 angka 9 UU KIP). 

2. APAKAH PPID PERSONAL ATAU TIM? 

Mari kita lihat empat pasal dalam UU KIP berikut ini: 

a. 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; 

b. Pasal 13 ayat (1): Untuk mewujudkan pelayanan 

cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik: a. 

menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi; 

c. Pasal 13 ayat (2): Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi sebagaimana dimaksud pda ayat (1) 

huruf a dibantu oleh pejabat fungsional; 

d. Pasal 35 ayat (1): Setiap Pemohon Informasi Publik 

dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada 

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi. 
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Dengan membaca pasal-pasal di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa PPID itu adalah personal. Dalam 

menjalankan tugasnya, di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan 

informasi di Badan Publik, tentu tidak bisa sendirian. PPID 

perlu dibantu oleh sebuah tim.  

Tim ini dapat disebut sebagai Tim Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi atau Struktur Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi. Sebagian menyebutnya sebagai Tim PPID 

atau struktur PPID, maksudnya, tim yang yang 

melaksanakan tugas-tugas PPID. Anggota tim ini terdiri 

dari seluruh unit kerja (Biro/Bagian/Sub-Bagian). 

3. APA SAJA PRINSIP PEMBENTUKAN STRUKTUR PPID? 

Struktur PPID dibutuhkan untuk membangun pengelolaan 

informasi (membuat DIP, mengklasifikasikan informasi, 

mengecualikan informasi, dll) serta membangun 

pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana. 

Karena itu, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan 

dalam pembentukan struktur PPID. 

Pertama, sesuai dengan fungsinya untuk pengelolaan dan 

pelayanan informasi, maka PPID dapat dijabat oleh 

pejabat yang memiliki relevansi pada salah satu atau 

beberapa hal berikut ini di Badan Publik, yaitu 

pengelolaan informasi, kearsipan, hubungan masyarakat 

dan/atau hukum. Jika dimungkinkan PPID dibantu oleh 

pejabat fungsional seperti arsiparis. 

Kedua, struktur harus terdiri dari unsur pimpinan lembaga 

(komisioner) sebab mereka bertanggungjawab untuk 

membangun kebijakan pengelolaan dan pelayanan 

informasi, menetapkan status dan klasifikasi informasi, 

menghadiri sengketa di KI dan menghadiri persidangan 

DKPP jika dilaporkan karena dugaan tidak profesional 

dalam mengelola keterbukaan lembaga. 
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Ketiga, struktur ini harus mencakup seluruh 

Biro/Bagian/Sub-Bagian. Mereka bertanggungjawab 

menyimpan informasi, menyusun daftar informasi publik 

di setiap biro/bagian/sub-bagian, memberikan informasi 

yang diminta petugas pelayanan, memberikan informasi 

kepada pengelola situs web untuk diumumkan, 

memberikan masukan secara substansi dalam uji 

konsekuensi, dan dapat mewakili pimpinan Badan Publik 

dalam persidangan di KI jika informasi yang 

disengketakan berada di bawah penguasaan unit 

bersangkutan.   

Keempat, karena pelayanan informasi harus senantiasa 

berjalan, maka petugas Desk Informasi atau Desk 

Pelayanan harus diatur sedemikian rupa agar jangan 

sampai pelayanan tutup karena petugasnya bertugas di 

luar kota. Misalnya, dengan menempatkan staf dari 

seluruh sub-bagian sebagai petugas Desk Pelayanan 

(tidak berasal dari satu unit saja). 

4. APA UKURAN KINERJA PPID? 

a. Adanya kepatuhan PPID pada program-program 

Bawaslu RI terkait keterbukaan informasi. Antara lain, 

kepatuhan dalam pengisian SAQ, kehadiran dalam 

rakernis PPID, dan lain-lain;  

b. Adanya koordinasi berkala pada struktur PPID; 

c. Adanya hasil kerja PPID, antara lain DIP, pelayanan 

informasi, publikasi, dan laporan layanan; 

d. Berjalannya fungsi supervisi untuk Bawaslu 

Provinsi/Kabupaten/Kota; 

e. Berjalannya fungsi konsultasi dan sosialisasi 

pelayanan informasi ke masyarakat. 

5. APA PENYEBAB STRUKTUR PPID TIDAK BERFUNGSI?  

a. Struktur PPID dibentuk sebatas formalitas, tanpa 

upaya internalisasi. Misalnya, melalui diskusi untuk 
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membangun pemahaman tentang hak atas informasi 

publik dan manfaat dari setiap kewajiban dalam UU 

KIP; 

b. Rendahnya komitmen dan/atau kapasitas tentang 

implementasi keterbukaan informasi pada salah satu 

atau beberapa pihak berikut ini: Komisioner, 

Sekretaris Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala 

Bagian/Sub-Bagian, dan/atau para staf; 

c. Tidak adanya SOP yang secara khusus mengatur 

pengelolaan dan pelayanan informasi di Bawaslu 

setempat; 

d. Kurangnya anggaran, SDM dan sarana untuk 

pengelolaan dan pelayanan informasi. Sementara, 

tidak ada upaya untuk mengantisipasi hal tersebut; 

e. Tidak adanya peningkatan kapasitas secara berkala;  

f. Tidak adanya pengawasan dan evaluasi secara 

berkala terhadap pengelolaan dan pelayanan 

informasi; 

g. Tidak sinergisnya antara Komisioner dengan ASN di 

sekretariat dalam implementasi UU KIP; 

h. Kuatnya budaya birokrasi yang tertutup. 

6. APA SAJA PERSEPSI YANG TIDAK TEPAT TERKAIT PPID? 

a. PPID tidak dibentuk karena tidak adanya anggaran. 

Padahal fungsi PPID ini pada dasarnya merupakan 

tugas yang melekat pada struktur yang ada. 

Penegasan kembali melalui UU KIP untuk membentuk 

PPID dalam rangka memberi kerangka dan kepastian 

hukum adanya pengelolaan dan pelayanan informasi; 

b. Fungsi PPID hanya dijalankan unit kerja tertentu. 

Persepsi ini salah sebab fungsi PPID hanya bisa 

berjalan dengan baik jika seluruh unit terlibat secara 

aktif dalam pengelolaan data dan informasi di unitnya 

masing-masing. Misalnya, Desk Pelayanan dapat 

memberikan informasi, jika unit yang menguasai 
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dokumen menyimpan informasi tersebut dengan 

tepat; 

c. PPID tidak melaksanakan kewajiban utama Bawaslu. 

Kewajiban utama Bawaslu adalah mengawasi 

pelaksanaan pemilu/pilkada. Ini persepsi yang tidak 

tepat. PPID juga menjalankan salah satu kewajiban 

Bawaslu. Dalam UU Pilkada, misalnya, disebutkan 

dalam Pasal 12 dan Pasal 14, sebagaimana tabel di 

bawah ini. 

KEWAJIBAN SANKSI 

Dalam pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, KPU 

Provinsi wajib: e. 

menyampaikan semua 

informasi 

penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur 

kepada masyarakat; 

(Pasal 12 huruf e) 

Ketua dan/atau anggota KPU 

Provinsi yang melanggar 

kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12, 

dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 12 (dua belas) 

bulan dan paling lama 144 

(seratus empat puluh empat) 

bulan dan denda paling sedikit 

Rp12.000.000,00 (dua belas juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp144.000.000,00 (seratus 

empat puluh empat juta rupiah). 

Pasal 193A ayat (1) 

KPU Kabupaten/Kota 

dalam pelaksanaan 

Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati serta 

Pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota wajib: c. 

menyampaikan semua 

informasi 

penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur 

kepada masyarakat; 

(Pasal 14 huruf c) 

Ketua dan/atau anggota KPU 

Kabupaten/Kota yang melanggar 

kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14, 

dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 12 (dua belas) 

bulan dan paling lama 144 

(seratus empat puluh empat) 

bulan dan denda paling sedikit 

Rp12.000.000,00 (dua belas juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp144.000.000,00 (seratus 

empat puluh empat juta rupiah). 

Pasal 193A ayat (2) 
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d. PPID adalah jabatan yang tidak bergengsi. Ini adalah 

persepsi yang tidak tepat. PPID memiliki peran yang 

sangat penting dalam pemenuhan hak atas informasi 

publik, membangun akuntabilitas, dan citra lembaga, 

melalui keterbukaan informasi. PPID berpotensi 

menjadi tidak bergengsi karena pejabat terkait tidak 

menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. 

Kondisi seperti ini, berpotensi terjadi pada jabatan 

apapun. 

7. PERLUKAH BAWASLU DAERAH MEMBUAT SOP?  

Bawaslu di daerah perlu membentuk SOP tersendiri agar 

pengelolaan dan pelayanan informasi di Bawaslu dapat 

berjalan dengan maksimal.  

Hal-hal mengenai syarat, prosedur, dan rentang waktu 

pelayanan tetap mengacu pada SOP dan/atau 

Perbawaslu. Adapun hal-hal yang dapat diatur sendiri 

antara lain: 

a. Sarana pelayanan, menyesuaikan dengan kondisi di 

masing-masing daerah. Minimal ada sarana 

pelayanan melalui tatap muka (secara langsung) dan 

pelayanan jarak jauh (Misal: email);  

b. Waktu pelayanan, disesuaikan dengan jam kerja pada 

daerah setempat; 

c. Jumlah dan status staf petugas pelayanan, 

disesuaikan dengan kondisi di Bawaslu daerah; 

d. Ruang dan lokasi pelayanan, disesuaikan dengan 

kondisi Bawaslu daerah. Apakah tersendiri atau 

menyatu dengan unit lainnya. Misalnya, menyatu 

dengan Pojok Pengawasan, resepsionis, unit 

administrasi persuratan, bahkan dengan petugas 

satpam sekalipun jika memang kondisinya sangat 

terbatas. 
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8. MENGAPA KOORDINASI DALAM STRUKTUR PPID PERLU 

DIDOKUMENTASIKAN (SURAT, NOTULENSI, FOTO, DLL)? 

Koordinasi dalam struktur PPID perlu didokumentasikan 

sebab: 

a. Untuk menjadi bahan laporan kepada Pimpinan untuk 

mengetahui kegiatan dan kinerja PPID;  

b. Untuk menjadi bahan Laporan Layanan Informasi 

Publik yang disampaikan ke KI dan Bawaslu RI; 

c. Untuk menjadi bukti di persidangan tentang siapa 

yang bertanggungjawab atas tidak terepenuhinya hak 

pemohon informasi.  

Misal: Siapa yang bertanggungjawab atas tidak dibuatnya 

DIP di Bawaslu Provinsi? Untuk mengetahui hal tersebut, 

kita perlu mengkaji:  

a. Apakah Ketua Bawaslu Provinsi telah meminta 

seluruh Kepala Sub-Bagian agar menyampaikan 

daftar informasi yang dikuasai untuk penyusunan 

DIP?  

b. Apakah Ketua Bawaslu Provinsi telah 

mengagendakan rapat penyusunan DIP?  

c. Apakah Ketua Bawaslu telah memberikan peringatan 

kepada Kepala Sub-Bagian yang mengabaikan 

permintaan tersebut? Dan lain-lain.  

Jika Ketua Bawaslu Provinsi telah melakukannya, tetapi 

masih diabaikan oleh Kepala Sub-Bagian, maka 

kesalahan terletak pada Kepala Sub-Bagian tersebut. Hal 

ini bisa diketahui jika ada dokumentasi secara tertulis.  

9. APA SAJA PROGRAM PPID BAWASLU RI UNTUK 

BAWASLU PROVINSI? 

a. Peningkatan kapasitas bagi Bawaslu Provinsi dalam 

rangka implementasi UU KIP; 
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b. Peningkatan kapasitas bagi Bawaslu Provinsi dalam 

rangka pembentukan fasilitator atau pelatih (trainer) 

untuk pembentukan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota; 

c. Supervisi bagi Bawaslu Provinsi untuk implementasi 

UU KIP;  

d. Pengawasan dan evaluasi implementasi UU KIP bagi 

Bawaslu Provinsi, melalui kegiatan pemeringkatan 

PPID Bawaslu Provinsi, setiap tahun.  

10. APA TUJUAN BAWASLU RI MEMBERIKAN SELF 

ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ) UNTUK 

BAWASLU PROVINSI? 

SAQ yang disampaikan oleh PPID Bawaslu RI kepada 

Bawaslu Provinsi dalam rangka memetakan kondisi 

implementasi UU KIP di Bawaslu Provinsi. 

Untuk memastikan kebenaran isi SAQ, PPID Bawaslu RI 

akan melakukan verifikasi. Misalnya, melihat kondisi situs 

web Bawaslu Provinsi, menanyakan kepada pihak-pihak 

tertentu mengenai kondisi pengelolaan dan pelayanan 

Bawaslu Provinsi setempat. Antara lain ke Arsip Daerah, 

Komisi Informasi Provinsi setempat, pemohon informasi, 

dan lain-lain.   

Hasil pemetaan ini akan ditindaklanjuti dalam berbagai 

bentuk. Misalnya: pelatihan, supervisi, pemberian 

penghargaan, surat teguran, sanksi administratif, atau 

pelaporan ke DKPP.   
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BAB III 

PENGECUALIAN 

INFORMASI PUBLIK 

1. APA PENGERTIAN PENGECUALIAN INFORMASI? 

Pengecualian informasi adalah perlakuan sebuah 

informasi secara berlawanan dari sifat dasar informasi 

tersebut.  

INFORMASI SIFAT DASAR DIKECUALIKAN 

Informasi Publik Terbuka Ditutup 

Informasi Pribadi Tertutup Dibuka 

Keterangan: 

Untuk informasi publik, sifat dasarnya adalah terbuka. 

Untuk informasi pribadi, sifat dasarnya adalah tertutup.  

Jadi, informasi publik yang dikecualikan = informasi publik 

yang ditutup (dirahasiakan) sedangkan informasi pribadi 

yang dikecualikan = Informasi pribadi yang dibuka. 

2. APA KONSEKUENSI TERHADAP AKSESIBILITAS INFORMASI 

PUBLIK YANG DIKECUALIKAN? 

a. Informasi tidak dibuka/diberikan ke publik; 

b. Akses terhadap informasi di internal Badan Publik, 

dibatasi (dicantumkan dalam Sistem Klasifikasi 

Keamanan dan Akses Arsip - SKKAA);  

c. Informasi tidak dicantumkan dalam DIP; 

d. Jika ada lembaga negara yang meminta informasi 

tersebut, maka diberikan, sepanjang terkait 
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pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga 

tersebut.  

3. APA TUJUAN DARI PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK? 

Pada dasarnya, pengecualian informasi publik bertujuan 

untuk melindungi kepentingan publik itu sendiri. 

Kepentingan publik ini antara lain kedaulatan negara, 

keamanan, ketertiban, perlindungan SDA, perlindungan 

data pribadi, dll. 

4. APA SAJA PRINSIP-PRINSIP PENGECUALIAN INFORMASI 

PUBLIK? 

Berikut ini beberapa prinsip pengecualian informasi 

publik, yaitu: 

a. Pengecualian informasi publik pada dasarnya 

hanyalah penundaan terhadap pemenuhan hak atas 

informasi publik, bukan penghilangan hak atas 

informasi publik; 

b. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat 

(melalui uji konsekuensi dan/atau uji kepentingan 

publik) dan terbatas (materi pengecualian dan waktu 

pengecualian); 

c. Pengecualian informasi publik harus mengacu pada 

Undang-Undang. 

5. MENGAPA DASAR HUKUM PENGECUALIAN HARUS UU?  

Informasi publik adalah hak warga negara (rakyat). 

Karena itu, alasan penundaan pemenuhan terhadap hak 

warga negara (rakyat), seharusnya atas persetujuan 

rakyat yang direpresentasikan melalui wakil-wakil mereka 

(Anggota DPR).  

Dengan demikian, maka level peraturan perundang-

undangan yang dapat dijadikan dasar untuk menunda 
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hak atas informasi publik adalah UU, sebab UU dibuat 

oleh wakil rakyat.  

6. APAKAH BADAN PUBLIK BOLEH MEMBERIKAN INFORMASI 

PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DENGAN PERJANJIAN BAHWA 

PIHAK YANG MENERIMA TIDAK MEMBOCORKAN KEPADA 

PIHAK LAIN?    

Tidak boleh. Mengacu pada UU KIP, petugas yang 

melakukan hal tersebut dapat dipidana dengan salah 

satu pasal berikut ini, yaitu: 

a. Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja 

dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh 

dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, 

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 

b. Pasal 54 ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja 

dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh 

dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf 

e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 

(tiga) tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 

Jadi, hindari memberikan informasi yang dikecualikan, 

meskipun pemohon menyatakan bersedia melakukan 

perjanjian tertulis. (Kecuali informasi yang dikecualikan 

tersebut merupakan hak individu seseorang. Misalnya, 

nilai ujian atau rekam medis yang diminta oleh yang 

bersangkutan)   

7. APAKAH PENGECUALIAN DAPAT MENGACU PADA SISTEM 

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP (SKKAA)?  
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Ya, sepanjang penetapan informasi yang bersifat rahasia 

atau sangat rahasia pada SKKAA dilakukan melalui 

proses uji konsekuensi. Dalam proses uji konsekuensi, 

penetapan pengecualian harus didasarkan pada UU.  

Sejauh ini, format SKKAA hanya terdiri dari Nomor, Kode, 

Jenis Arsip, Hak Akses, Dasar Pertimbangan, dan Unit 

Pengolah. UU yang menjadi dasar pengecualian ini dapat 

ditempatkan pada kolom Dasar Pertimbangan atau 

dibuatkan kolom tersendiri pada format SKKAA.  

Proses uji konsekuensi ini dilakukan oleh PPID bersama 

Unit Kearsipan dan unit lainnya. 

8. APA SAJA KATEGORISASI INFORMASI DIKECUALIKAN? 

a. Berdasarkan masa pengecualian: permanen dan 

sementara;  

b. Berdasarkan tingkatan pengecualian: rahasia dan 

sangat rahasia;  

c. Berdasarkan materi pengecualian: rahasia negara, 

rahasia bisnis, dan rahasia pribadi.  

9. APA SAJA PERAN BAWASLU RI, BAWASLU PROVINSI, 

BAWASLU KAB/KOTA DALAM PENGECUALIAN INFORMASI 

PUBLIK? 

a. Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan 

uji konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi 

dikecualikan untuk diusulkan kepada Bawaslu RI;  

b. Bawaslu RI akan melakukan kajian atau uji 

konsekuensi kembali terhadap usulan informasi yang 

berpotensi dikecualikan dari Bawaslu 

Provinsi/Kabupaten/Kota. Hasil uji konsekuensi ini 

menetapkan, apakah informasi publik tersebut 

dinyatakan rahasia (dikecualikan) atau terbuka. 

c. Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota wajib 

memperlakukan informasi yang diuji konsekuensi 
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tersebut sesuai penetapan dari Bawaslu RI. Jika 

ditetapkan sebagai informasi terbuka, maka seluruh 

Bawaslu di daerah wajib membuka informasi 

tersebut, dan sebaliknya;  

d. Selain berdasarkan usulan Bawaslu daerah, Bawaslu 

RI juga dapat melakukan uji konsekuensi 

berdasarkan usulan masyarakat, usulan unit kerja di 

internal, atau temuan dari PPID Bawaslu RI. 

10. APA SAJA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN MENURUT UU 

KIP? 

Pasal 17 UU KIP membagi informasi yang bersifat rahasia 

(dikecualikan) menjadi 10 (sepuluh) jenis. Dari jumlah 

tersebut, Ketua Komisi Informasi Pusat RI periode 2011 

– 2014, Ahmad Alamsyah Saragih membagi menjadi 3 

(tiga) kategori besar, sebagai berikut: 

RAHASIA  

NEGARA 

RAHASIA 

BISNIS 

RAHASIA 

PRIBADI 

PASAL 17 PASAL 17 PASAL 17 

a.  Menghambat 

proses 

penegakan 

hukum  

c.  Membahayakan 

pertahanan dan 

keamanan  

d.  Mengungkap 

kekayaan alam 

Indonesia  

e.  Membahayakan 

ketahanan 

ekonomi   

f.   Mengganggu 

hubungan 

internasional  

i.    Surat-surat 

Badan Publik 

yang bersifat 

rahasia 

b. Mengganggu 

perlindungan 

persaingan usaha 

yang sehat dan 

perlindungan hak 

atas kekayaan 

intelektual 

g. Mengungkap akta 

otentik dan 

wasiat seseorang 

h. Mengungkap 

rahasia pribadi 
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j. Dilarang berdasarkan UU lain 

11. APA SAJA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI BAWASLU?  

Berikut ini daftar informasi publik yang dikecualikan di 

Bawaslu RI Berdasarkan Penetapan PPID Bawaslu RI No. 

0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tentang 

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, pada 11 Mei 

2018.  

a. Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan; 

b. Formulir Model A.2 Formulir Temuan;  

c. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan; 

d. Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi; 

e. Formulir Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di Bawah 

Sumpah/Janji; 

f. Formulir Model A.6 Keterangan Ahli Di Bawah 

Sumpah/Janji; 

g. Formulir Model A.7 Berita Acara Klarifikasi; 

h. Formulir Model A-8 Kajian Dugaan Pelanggaran; 

i. Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik 

Penyelenggaraan Pemilu; 

j. Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran 

Administrasi Pemilihan; 

k. Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak 

Pidana Pemilihan; 

l. Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum 

Lainnya; 

m. Formulir Model TSM GBW-1 Laporan Pelanggaran 

Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau 

Menjanjikan Uang atau Materi secara Terstruktur, 

Sistematis, dan Massif; 

n. Formulir Model TSM GBW-2 Tanda Bukti Penerimaan 

Berkas; 

o. Formulir Model TSM GBW-3 Berita Acara Registrasi 

Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan 

Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang atau Materi 
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secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif; 

p. Formulir Model TSM GBW-5 Berita Acara Pemeriksaan 

Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan 

Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang atau Materi 

secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif; 

q. Formulir Model TSM GBW-10 Berita Acara 

Pemeriksaan; 

r. Formulir Model TSM GBW-10 Risalah Sidang 

Pemeriksaan; 

s. Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu 

Provinsi (CAT, Psikotest, Kesehatan, dan Wawancara); 

t. Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu 

Kabupaten/Kota (CAT, Psikotest, Kesehatan, dan 

Wawancara); 

u. Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non PNS; 

v. Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi 

Calon Anggota Bawaslu Provinsi; dan 

w. Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi 

Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. 

Catatan: Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Tahun 

2018 menetapkan Formulir Model A-8 (Kajian Dugaan 

Pelanggaran) bersifat terbuka dengan pengecualian pada 

bagian tertentu.   

12. APA SAJA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KPU? 

a. Keputusan KPU No. 169/Kpts/KPU/Tahun 2015 

tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum; 

b. Keputusan KPU No. 116/Kpts/KPU/Tahun 2016 

tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi terhadap 

Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan 

Calon; 

c. Keputusan KPU No. 32/Kpts/KPU/Tahun 2016 

tentang Penetapan Informasi berupa Formulir Model 

A3.KWK dalam Peraturan KPU No. 4 Tahun 2015 
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tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan 

KPU; dan 

d. Keputusan KPU No. 223/PL.03.1-

Kpt/03/KPU/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang 

Penetapan Informasi Berupa Formulir Model A-KWK 

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar 

Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Sebagai Informasi yang 

Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 

13. APA ALASAN DAN DASAR HUKUM INFORMASI YANG 

DIKECUALIKAN DI BAWASLU DAN DI KPU TERSEBUT? 

Alasan dan dasar hukum pengecualian bisa dilihat dari 

hasil uji konsekuensi di dua lembaga tersebut. Pada 

dasarnya, jenis informasi yang dikecualikan di dua 

lembaga tersebut dilakukan dengan dua alasan, yaitu: 

perlindungan rahasia pribadi (Pasal 17 huruf h UU KIP) 

dan untuk menjaga agar proses pelaksanaan 

pemilu/pilkada serta penegakan hukum terkait dugaan 

pelanggaran dalam pemilu/pilkada tidak terhambat 

(dapat mengacu pada Pasal 17 huruf a UU KIP).  

14. BAGAIMANA BAWASLU MEMPERLAKUKAN INFORMASI 

YANG TELAH DIKECUALIKAN DARI LEMBAGA LAIN? 

Ada tiga alternatif yang dapat dilakukan Bawaslu ketika 

menerima informasi dikecualikan dari lembaga lain, yaitu: 

a. Memperlakukan informasi tersebut sebagai informasi 

dikecualikan; 
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b. Jika Bawaslu meragukan dasar pengecualiannya, 

maka Bawaslu sebaiknya berkoordinasi dengan 

Badan Publik yang mengecualikan informasi tersebut; 

c. Jika Bawaslu tetap berbeda pendapat dengan Badan 

Publik yang mengecualikan informasi, hal itu 

merupakan hak Bawaslu. Bila ada publik yang 

meminta informasi tersebut, Bawaslu dapat menolak 

memberikan informasi tersebut dengan alasan tidak 

di bawah kewenangan Bawaslu. Bawaslu dapat 

mempersilakan pemohon meminta ke Badan Publik 

yang membuat dan mengecualikan informasi 

tersebut. 

15. APA KORELASI UJI KONSEKUENSI DAN SISTEM 

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP (SKKAA)? 

Uji konsekuensi dilakukan untuk menentukan sifat 

sebuah informasi publik, apakah tetap dinyatakan dibuka 

atau dinyatakan dikecualikan (bersifat rahasia). 

Sementara SKKAA untuk menentukan tingkat 

kerahasiaan informasi (rahasia atau sangat rahasia). 

Tingkat kerahasiaan ini akan menentukan pihak mana 

saja di internal Badan Publik yang berwenang mengakses 

infomasi tersebut. 

16. BAGAIMANA CARA MENGHITAMKAN INFORMASI? 

Pertama, pastikan materi yang akan dihitamkan adalah 

informasi yang bersifat rahasia, setelah melalui proses uji 

konsekuensi. Kedua, pastikan tingkat kehitaman tinta 

sehingga materi yang dihitamkan benar-benar tidak dapat 

dibaca. Ketiga, pastikan penghitaman tersebut tidak 

luntur oleh air atau zat tertentu. Keempat, untuk 

memastikan kualitas penghitaman, sebaiknya 

disimulasikan di internal Badan Publik. 

17. BAGAIMANA MENGIDENTIFIKASI INFORMASI YANG 

BERPOTENSI DIKECUALIKAN? 
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a. Informasi tersebut mengandung informasi pribadi 

yang tidak terkait dengan posisinya dalam sebuah 

jabatan publik atau tidak ada perintah dari UU untuk 

membuka informasi tersebut; 

b. Informasi tersebut mengandung rahasia dagang 

sebuah perusahaan; dan/atau 

c. Informasi tersebut mengandung rahasia negara.  

18. BAGAIMANA CARA MELAKUKAN UJI KONSEKUENSI?  

Panduan mengecualikan informasi dapat dilihat pada 

Perki No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian 

Informasi Publik. Secara sederhana, proses uji 

konsekuensi dilakukan sebagai berikut: 

a. Identifikasi informasi yang berpotensi dikecualikan 

(Lihat Pasal 17 UU KIP); 

b. Inventarisir potensi bahaya atau dampak negatif, jika 

informasi tersebut dibuka;  

c. Temukan dasar hukum dari kekhawatiran tersebut;  

d. Jika ada dasar hukum, maka informasi tersebut 

dikecualikan. Jika tidak ditemukan, maka informasi 

tersebut dibuka.   

19. BOLEHKAH PIHAK LUAR IKUT MELAKUKAN UJI 

KONSEKUENSI?  

Pada saat pelaksanaan uji konsekuensi, sebaiknya tidak 

melibatkan pihak luar (hanya diikuti oleh struktur PPID). 

Namun, sebelum pelaksanaan Uji Konsekuensi, jika 

dibutuhkan, PPID dapat mengundang pihak-pihak luar 

untuk melakukan kajian terhadap informasi yang akan 

diuji. Tujuannya, agar PPID memiliki beragam perspektif 

sehingga memiliki pendapat yang kuat ketika proses Uji 

Konsekuensi bersama unit lainnya atau ketika 

berhadapan dengan Majelis Hakim di persidangan. 
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Kami menemukan kasus di salah satu lembaga negara, 

dimana PPID akhirnya tunduk pada pendapat mayoritas, 

termasuk tim pertimbangan pada saat uji konsekuensi, 

sehingga informasi tersebut akhirnya dikecualikan. 

Padahal informasi tersebut merupakan informasi yang 

jelas-jelas bersifat terbuka. Hal ini terjadi karena PPID 

tidak dapat meyakinkan peserta uji konsekuensi lainnya. 

Namun, jika Badan Publik tetap mengundang pihak luar, 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Pada saat penyampaian undangan, Badan Publik 

perlu memberikan gambaran umum tentang 

informasi yang akan dikaji, sehingga peserta 

mempersiapkan diri lebih baik. Terutama 

menyangkut dasar hukum (UU) yang menjadi 

landasan pendapatnya; 

b. Badan Publik perlu mempertimbangkan kapasitas 

pengetahuan, independensi, dan integritas pihak 

yang diundang; 

c. Badan Publik perlu mengundang pihak-pihak yang 

berkepentingan atau potensial terdampak akibat 

pengecualian informasi tersebut; 

d. Badan Publik perlu mempertimbangkan apakah 

informasi yang akan diuji perlu dibuka, diganti 

dengan contoh lain dihitamkan, dan/atau dengan 

memperlihatkan dokumen pada saat kajian tersebut. 

20. APA SAJA CONTOH PENGECUALIAN INFORMASI YANG TIDAK 

MEMILIKI DASAR HUKUM?  

Ada beberapa contoh pengecualian yang tidak memiliki 

dasar hukum, yaitu:  

a. Pandangan negatif terhadap jati diri pemohon 

informasi. Misalnya, pemohon dinilai tidak memiliki 

integritas yang baik, pemohon seorang mantan 
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narapidana, pemohon adalah tersangka penyebar 

hoax, dan lain-lain; 

b. Pandangan negatif terhadap perilaku pemohon saat 

permohonan informasi. Misalnya, pemohon 

mengucapkan tindakan atau kata-kata yang dinilai 

kasar oleh petugas pelayanan. Tindakan atau kata-

kata kasar dapat dilaporkan ke Kepolisian sebagai 

“penghinaan ringan” (Pasal 315 KUHP); 

c. Pandangan negatif terhadap tujuan pemohon 

informasi. Misalnya, pemohon dinilai akan 

menyalahgunakan informasi yang diminta, seperti 

mengubah atau memanipulasi data yang diberikan 

dan menyebarluaskan ke masyarakat, melakukan 

pemerasan, memberikan opini negatif terhadap data, 

dan lain-lain. 

21. JIKA ADA POTENSI DAMPAK NEGATIF, NAMUN TAK 

DITEMUKAN DASAR HUKUMNYA, APA YANG HARUS 

DILAKUKAN?  

a. Pastikan kembali dasar hukum dalam UU. Jika tidak 

ada dasar hukum yang spesifik, maka gunakan dasar 

hukum yang bersifat umum; 

b. Jika telah dipastikan bahwa informasi tersebut 

bersifat terbuka, namun tetap ada kekhawatiran, 

maka informasi tersebut dapat ditampilkan dengan 

diolah terlebih dahulu, disajikan dalam bentuk 

ringkasan atau diberikan dengan cara mendengar, 

melihat, membaca, atau mencatat.  

22. BOLEHKAH MENOLAK PERMOHONAN DENGAN ALASAN 

BELUM DIKUASAI? 

Dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP disebutkan: 

“Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan 

Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: e. 

Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau 

didokumentasikan.” 
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Sementara itu, dalam bagian Penjelasan pasal ini 

disebutkan: “Yang dimaksud dengan “Informasi Publik 

yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan” 

adalah Badan Publik secara nyata belum menguasai 

dan/atau mendokumentasikan Informasi Publik 

dimaksud.” 

Makna “dikuasai” adalah disimpan atau berada di Badan 

Publik bersangkutan. Informasi yang dikuasai bisa 

berasal dari internal Badan Publik maupun dari eksternal 

badan publik. Dalam DIP, dikuasai ini mengacu pada 

dimana letak atau posisi sebuah dokumen. Sementara 

didokumentasikan berarti dikemas atau diformat; serta 

sudah resmi, sudah sah, atau sudah diotorisasi. 

Bisakah Badan Publik menjadikan ini sebagai alasan 

untuk tidak memberikan informasi? Bisa. Tetapi tidak 

selamanya alasan itu relevan. Contoh: Ketika sebuah UU 

telah disahkan, maka seharusnya secara serta merta 

diumumkan. Demikian pula dengan dokumen-dokumen 

pendukung yang sifatnya wajib tersedia setiap saat, 

seharusnya juga telah siap diberikan ketika ada 

permintaan. 

Tidak tepat jika Badan Publik mengatakan tidak dapat 

memberikan UU karena belum selesai didokumentasikan, 

padahal UU tersebut telah disahkan. Sebab ketika sebuah 

hukum telah disahkan dan diberlakukan, maka setiap 

orang dianggap mengetahui hukum (Iedereen wordht 

geacht de wet te kennen) atau disebut juga asas fictie 

(fiksi) hukum. Oleh karena itu, ketidaktahuan terhadap 

undang-undang bukan merupakan alasan pembenar 

untuk melakukan sebuah pelanggaran (Ignorantia legis 

excusat niminem). 

Bagaimana dengan sebuah dokumen pendukung yang 

memang memerlukan waktu pendokumentasian? 
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Misalnya:  Notulensi atau risalah rapat terakhir ketika 

pengesahan RUU tersebut? Dalam hal ini, seharusnya 

Badan Publik memiliki aturan batas maksimal 

pendokumentasian, tidak lebih dari 10 + 7 hari kerja, agar 

hak publik atas informasi tetap terpenuhi. 

Jadi, bukan semau Badan Publik dalam menentukan 

waktu pendokumentasian apalagi mengabaikannya. Jika 

hal ini dilakukan, maka Badan Publik berpotensi terjerat 

Pasal 84 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 

“Pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan 

pemberkasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 

Jika proses pendokumentasian memang benar-benar 

memerlukan waktu melebihi ketentuan UU KIP, maka 

sebaiknya diatur secara khusus dalam peraturan internal. 

Ini yang disebut sebagai pengecualian prosedural. 

Namun, harus dipastikan bahwa pengaturan batas waktu 

itu dapat dipertanggungjawabkan di Majelis Komisioner 

KI, jika terjadi sengketa informasi publik. 

23. BAGAIMANA MENENTUKAN MASA PENGECUALIAN SEBUAH 

INFORMASI?  

Ada dua cara menentukan masa pengecualian informasi 

publik. Pertama, Mengacu pada masa pengecualian yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Antara 

lain PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Kedua, Mengacu pada selesainya peristiwa yang menjadi 

sebab dikecualikannya sebuah informasi. Misalnya, surat 

perintah penangkapan dikecualikan selama proses 

hukum sebuah kasus masih berjalan. Tetapi jika telah ada 
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putusan dari pengadilan, maka surat perintah 

penangkapan tersebut bersifat terbuka.  

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam menentuka masa 

pengecualian adalah memastikan bahwa masa 

pengecualian tidak melebihi dari masa penyimpanan. 

Tentu aneh, jika masa pengecualian informasi telah 

selesai sehingga harus dibuka ke publik, sementara 

dokumennya sudah diserahkan ke ANRI atau Arsip 

Daerah atau sudah dimusnahkan. Karena itu, PPID perlu 

berkoordinasi dengan Unit Kearsipan di Badan Publik 

untuk menentukan masa pengecualian.     

24. BAGAIMANA MENGAMANKAN INFORMASI PUBLIK YANG 

DIKECUALIKAN? 

Pertama, tentukan tingkat kerahasiaan dan pihak yang 

berhak untuk mengakses informasi tersebut. Panduannya 

mengacu pada Perka ANRI No. 17 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan 

Akses Arsip Dinamis.  

Kedua, simpan dokumen tersebut pada tempat 

berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses 

Arsip Dinamis. Hindari penyimpangan secara pribadi, baik 

oleh staf sekretariat maupun oleh Komisioner.  

Ketiga, tidak memasukkan informasi publik yang 

dikecualikan dalam Daftar Informasi Publik (DIP). 

25. APAKAH PENGUMUMAN BIODATA CALON KEPALA DAERAH 

MEMERLUKAN IZIN YANG BERSANGKUTAN?  

Dalam Pasal 18 ayat (2) UU KIP disebutkan: 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 
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berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-

jabatan publik. 

Pasal 18 UU KIP yang menyebutkan kalimat “berkaitan 

dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik”, 

dimaknai oleh KPU sebagai orang yang sudah menduduki 

posisi dalam jabatan publik. Kalau belum menduduki 

posisi jabatan publik, berarti tidak termasuk yang 

biodatanya dapat dipublikasikan.  

Karena itu, perlu izin dari yang bersangkutan. Ini 

kemudian diakomodir dalam formulir model BB.2-KWK 

(Daftar Riwayat Hidup atau Biodata). Dalam klausul 

terakhir formulir ini tertulis pilihan apakah daftar riwayat 

hidup yang bersangkutan “bersedia atau tidak bersedia” 

dipublikasikan oleh KPU.  

Kalimat “berkaitan dengan posisi seseorang dalam 

jabatan-jabatan publik” perlu ditafsirkan secara luas. 

Yang dimaksud posisi di sini, termasuk calon pejabat 

publik. Jadi, “calon” adalah sebuah posisi seseorang 

terhadap jabatan-jabatan publik. Dalam konteks Pilkada, 

ada dua konsekuensi dari posisi ini. 

a. Pemerintah dan penyelenggara mengagendakan 

sejumlah kegiatan dan anggaran untuk memastikan 

terpenuhinya syarat keikutsertaannya. Antara lain: 

Penelitian jumlah dukungan dan sebaran (untuk 

paslon perseorangan), penelitian administrasi dan 

analisis dukungan ganda (untuk paslon 

perseorangan), penelitian faktual di tingkat 

kelurahan, rekapitulasi di tingkat kecamatan, 

kabupaten, dan provinsi, pemeriksaan kesehatan, 

dan lain-lain. Bagaimana mungkin kita 

menganggarkan anggaran begitu besar, untuk 

seseorang yang tidak kita kenal? 
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b. Masyarakat perlu mendapatkan informasi tentang 

profil calon Kepala Daerah mereka. Karena itu, dalam 

tahap Pendaftaran Pasangan Calon, ada kegiatan 

“Pengumuman dokumen syarat pasangan calon di 

laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan 

masukan dari masyarakat”. Untuk Pilkada Serentak 

tahun 2018, tahap ini berlangsung dari 10 s.d 16 

Januari 2018. Pada masa ini, daftar riwayat hidup 

calon Kepala Daerah itu juga diumumkan. 

Jadi tanpa izin pun, KPU berhak mengumumkan Daftar 

Riwayat Hidup calon Kepala Daerah. Kalau ada orang 

yang tidak bersedia diumumkan daftar riwayat hidupnya, 

sebenarnya tidak bisa menjadi peserta Pilkada karena 

tidak bersedia menjalani salah satu kegiatan dalam 

tahapan pendaftaran pasangan calon.  

26. APAKAH BAWASLU DAERAH DAPAT MELAKUKAN UJI 

KONSEKUENSI?  

Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan uji 

konsekuensi. Namun sifatnya sebagai usulan yang 

disampaikan kepada Bawaslu RI. Bawaslu RI kemudian 

melakukan uji konsekuensi kembali untuk memastikan 

apakah informasi tersebut bersifat terbuka atau tertutup. 

27. APA TINDAKAN BAWASLU DAERAH YANG KURANG TEPAT 

TERKAIT INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN?   

a. Tidak melindungi informasi publik yang dikecualikan 

oleh Bawaslu RI; 

b. Menetapkan sebuah informasi publik sebagai 

informasi dikecualikan. Padahal kewenangan 

tersebut ada pada Bawaslu RI. Untuk memberikan 

jawaban kepada pemohon atau kepada Komisi 

Informasi ketika proses sengketa, Bawaslu daerah 

dapat membuat Keputusan Pimpinan Badan Publik 
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bahwa sebuah informasi merupakan informasi 

dikecualikan berdasarkan Penetapan dari Bawaslu RI; 

c. Tidak berkoordinasi dengan Bawaslu RI pada saat 

dipanggil untuk penyelesaian sengketa informasi 

publik yang dikecualikan di Komisi Informasi; 

d. Tidak mencantumkan sifat surat sebagai informasi 

rahasia, terhadap surat-surat intra Badan Publik atau 

antar Badan Publik, yang telah diputuskan sebagai 

informasi rahasia; 

e. Mencantumkan informasi publik yang dikecualikan 

dalam DIP. 

28. JIKA BAWASLU RI BELUM MELAKUKAN PENGECUALIAN, 

SEMENTARA PENGECUALIAN ITU DIBUTUHKAN UNTUK 

MENJAWAB PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK OLEH 

BAWASLU DAERAH, APA YANG HARUS DILAKUKAN 

BAWASLU DAERAH? 

Kewenangan untuk menetapkan informasi publik yang 

dikecualikan di lingkungan Bawaslu ada pada Bawaslu RI. 

Karena itu, jika ada informasi yang berpotensi 

dikecualikan, maka Bawaslu daerah wajib menyampaikan 

ke Bawaslu RI untuk mendapatkan penetapan apakah 

informasi publik tersebut dikecualikan atau dibuka.  

Total waktu Bawaslu daerah untuk memberikan jawaban 

kepada pemohon adalah 10 + 7 hari kerja. Karena 

terbatasnya waktu ini, maka Bawaslu daerah harus 

menyampaikan dengan cepat kepada Bawaslu RI. 

Sampaikan permohonan penetapan tersebut ke PPID 

Bawaslu RI melalui sarana yang memungkinkan diterima 

secara cepat. Misalnya, email, whatsapp, atau fax. 

Kemudian konfirmasi melalui telepon untuk memastikan 

permohonan tersebut telah diterima Bawaslu RI. 
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Jika dalam waktu 10 + 7 hari kerja, Bawaslu RI belum 

memberikan jawaban penetapan, padahal berdasarkan 

uji konsekuensi Bawaslu daerah menyatakan bahwa 

informasi tersebut dikecualikan, maka sebaiknya bawaslu 

daerah menginformasikan kepada pemohon informasi 

bahwa Bawaslu daerah sedang menunggu penetapan 

dari Bawaslu RI.  

Jika Bawaslu daerah menetapkan sendiri, maka hal 

tersebut menyalahi prosedur dan berpotensi dilaporkan 

ke DKPP sebagai tindakan yang tidak profesional. Dengan 

jawaban bahwa Bawaslu daerah masih menunggu 

penetapan dari Bawaslu RI, maka ketidakprofesionalan 

itu terletak pada Bawaslu RI.  

Dengan kondisi di atas, pemohon informasi dapat 

mengajukan keberatan kepada Bawaslu daerah, yang 

wajib dijawab dalam jangka waktu 30 hari sejak 

keberatan diterima. Harapannya, dalam jangka waktu 30 

hari tersebut, Bawaslu RI, telah melakukan penetapan 

status informasi tersebut.   

Kelambanan PPID Bawaslu RI menetapkan status 

informasi, sedapat mungkin untuk dihindari. Apalagi 

terhadap informasi pemilu/pilkada, sebab waktu 

pelayanan, keberatan, dan penyelesaian sengketa lebih 

cepat. Ada dua solusinya. Pertama, Bawaslu RI 

membangun SOP pengecualian informasi, secara detil 

termasuk jangka waktu proses uji konsekuensi sampai 

dengan penetapan. Kedua, melakukan uji konsekuensi 

dan penetapan terlebih dahulu terhadap informasi publik 

yang berpotensi dikecualikan. Untuk itu, seluruh unit kerja 

dan Bawaslu daerah seharusnya proaktif menyampaikan 

usulan. 
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29. APA YANG PERLU DIKOORDINASIKAN ANTARA BAWASLU 

DAN KPU TERKAIT INFORMASI YANG DIKECUALIKAN? 

Pada dasarnya, pengecualian informasi merupakan hak 

masing-masing Badan Publik. Namun, sebagai sesama 

penyelenggara pemilu, akan lebih baik jika KPU dan 

Bawaslu berkoordinasi dalam pengecualian informasi 

pada pelaksanaan pemilu/pilkada, terkait hal-hal berikut: 

a. Subjek informasi yang berpotensi dikecualikan; 

b. Masa pengecualian;  

c. Bentuk-bentuk perlindungan informasi publik yang 

dikecualikan; 

d. Prosedur koordinasi data (sharing data) terhadap 

informasi publik yang dikecualikan. 

Koordinasi ini diharapkan dapat memperlancar KPU dan 

Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan 

serta menghindarkan kesalahpahaman yang selama ini 

terjadi. Misalnya, penghitaman NIK pemilih pada Formulir 

A-KWK oleh KPU ke Bawaslu atau tidak diberikannya 

dokumen hasil pengawasan tahapan oleh Bawaslu 

kepada KPU. 

30. APAKAH FORMULIR A-KWK SEBAGAI INFORMASI 

DIKECUALIKAN BOLEH DIDAPATKAN BAWASLU? 

Pada Pilkada 2018, sejumlah KPU Provinsi lain yang 

membintangi (menghitamkan) empat digit terakhir NIK 

pemilih pada formulir A-KWK yang diserahkan ke Bawaslu 

Provinsi. Kondisi ini, berpotensi menyulitkan Bawaslu 

dalam melakukan fungsi pengawasan. 

Alasan sebagian KPU Provinsi yang melakukan 

pembintangan ini karena adanya himbauan Dirjen 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam 
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Negeri No. 370/4755/Dukcapil tertanggal 13 Maret 

2018 tentang tidak menampilkan NIK dan NKK secara 

utuh pada daftar pemilih untuk menghindari adanya 

penyalahgunaan oknum tidak bertanggung jawab, yang 

kemudian ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan Surat No. 

280/PL.03.1/SD/01/KPU/III/2018 tertanggal 13 Maret 

2018 tentang Penetapan DPS. Pembintangan ini 

sebenarnya untuk masyarakat, bukan kepada sesama 

penyelenggara pemilu/pilkada. 

Karena itu, KPU RI mengeluarkan Keputusan KPU No. 

223/PL.03.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tanggal 13 Maret 

2018 tentang Penetapan Informasi Berupa Formulir 

Model A-KWK dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan 

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Sebagai Informasi yang Dikecualikan 

Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dengan 

keputusan ini, Formulir A-KWK diberikan secara utuh 

kepada Bawaslu/Panwaslu, dengan perjanjian bahwa 

data tersebut tidak boleh dibuka ke publik.  

31. APAKAH RUMAH SAKIT BOLEH MEMBUKA PENYAKIT 

PEJABAT PUBLIK? 

Pasal 18 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa tidak 

termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain 

apabila: b. pengungkapan berkaitan dengan posisi 

seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Pasal tersebut 

menegaskan bahwa informasi pribadi seperti hasil 

pemeriksaan kesehatan yang pada dasarnya bersifat 

tertutup, dapat dibuka ke publik. 
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Hal ini juga disebutkan dalam UU No. 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan. Pada Pasal 57 ayat (2) disebutkan: 

Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan 

pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

berlaku dalam hal: a. perintah undang-undang; b. perintah 

pengadilan; c. izin yang bersangkutan; d. kepentingan 

masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut. 

Untuk membuka kerahasiaan pasien, maka harus 

diperjelas terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 

a. Tujuan pengungkapan informasi;  

b. Batasan pengungkapan informasi; 

c. Pihak yang mendapatkan informasi; dan 

d. Pihak yang membuka informasi.  

Lalu, siapakah pihak yang diperintahkan membuka 

informasi pasien ini? Pada dasarnya, tugas rumah sakit 

adalah memeriksa dan mengobati pasien. Data-data yang 

diperoleh selama proses pemeriksaan dan pengobatan, 

diserahkan ke pasien dan/atau kepada lembaga yang 

meminta dilaksanakannya pemeriksaan. Misalnya, KPU, 

KPK, atau pengadilan. Mereka yang membukanya pada 

batas-batas tertentu sesuai tujuan pengungkapan. 

32. APAKAH BAWASLU BOLEH MENDAPATKAN DAN 

MENGUNGKAPKAN MEDICAL REPORT CALON 

KEPADA DAERAH ATAU KEPALA NEGARA? 

Bawaslu seharusnya mendapatkan salinan medical 

report calon kepala daerah atau calon kepala Negara, dari 

KPU. Bukan dari Rumah Sakit. Sementara yang 

mengungkapkan kesimpulan medical report ke publik 

adalah KPU. Tugas Bawaslu mengawasi apakah KPU 

menjalankan tindak lanjut dari hasil medical report 

tersebut.  
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BAB IV 

KLASIFIKASI  

INFORMASI PUBLIK 

1. APA PENGERTIAN KLASIFIKASI INFORMASI? 

Klasifikasi informasi adalah pembagian, pemilahan, atau 

pembedaan informasi berdasarkan kategori tertentu. 

Antara lain:  

a. Berdasarkan sifat dasar informasi yaitu terbuka 

(informasi publik) atau tertutup (informasi pribadi); 

b. Berdasarkan cara pemberian kepada masyarakat 

yaitu diumumkan (proaktif) atau melalui permintaan; 

c. Berdasarkan waktu publikasi yaitu diumumkan 

secara berkala dan diumumkan secara serta-merta; 

d. Berdasarkan tingkat kerahasiaan yaitu rahasia dan 

sangat rahasia; dan klasifikasi lainnya. 

2. MENGAPA DIPERLUKAN KLASIFIKASI INFORMASI? 

Klasifikasi informasi diperlukan untuk: 

a. Memberikan kepastian hukum tentang informasi apa 

saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka 

dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan 

mana yang tidak/belum dapat diakses publik; 

b. Melindungi data pribadi warga; 

c. Memastikan asas manfaat dari informasi publik;  

d. Memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga 

untuk mendapatkan informasi; 
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e. Memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik 

mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman 

informasi tersebut. 

3. APA KLASIFIKASI INFORMASI DALAM UU KIP? 

Pertama, Informasi yang Wajib Disediakan dan 

Diumumkan. 

KLASIFIKASI URAIAN 

1. Informasi yang 

Wajib Disediakan 

dan Diumumkan 

Secara Berkala  

a. informasi yang berkaitan 

dengan Badan Publik;   

b. informasi mengenai kegiatan 

dan kinerja Badan Publik 

terkait;   

c. informasi mengenai laporan 

keuangan; dan/atau   

d. informasi lain yang diatur 

dalam peraturan perundang-

undangan 

2. Informasi yang 

Wajib Diumumkan 

Secara Serta-Merta 

Informasi yang dapat mengancam 

hajat hidup orang banyak dan 

ketertiban umum 

3. Informasi yang 

Wajib Tersedia 

Setiap Saat  

a. daftar seluruh Informasi Publik 

yang berada di bawah 

penguasaannya, tidak 

termasuk informasi yang 

dikecualikan;   

b. hasil keputusan Badan Publik 

dan pertimbangannya;   

c. seluruh kebijakan yang ada 

berikut dokumen 

pendukungnya;   

d. rencana kerja proyek termasuk 

di dalamnya perkiraan 

pengeluaran tahunan Badan 

Publik;   

e. perjanjian Badan Publik 

dengan pihak ketiga;   
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f. informasi dan kebijakan yang 

disampaikan Pejabat Publik 

dalam pertemuan yang terbuka 

untuk umum;  

g. prosedur kerja pegawai Badan 

Publik yang berkaitan dengan 

pelayanan masyarakat; 

dan/atau   

h. laporan mengenai pelayanan 

akses Informasi Publik 

sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini.  

Kedua, Informasi yang Dikecualikan. 

KLASIFIKASI URAIAN 

1. Informasi Publik 

yang apabila dibuka 

dan diberikan 

kepada Pemohon 

Informasi Publik 

dapat menghambat 

proses penegakan 

hukum 

1. menghambat proses 

penyelidikan dan penyidikan 

suatu tindak pidana;  

2. mengungkapkan identitas 

informan, pelapor, saksi, 

dan/atau korban yang 

mengetahui adanya tindak 

pidana;  

3. mengungkapkan data intelijen 

kriminal dan rencanarencana 

yang berhubungan dengan 

pencegahan dan penanganan 

segala bentuk kejahatan 

transnasional;  

4. membahayakan keselamatan 

dan kehidupan penegak hukum 

dan/atau keluarganya; 

dan/atau  

5. membahayakan keamanan 

peralatan, sarana, dan/atau 

prasarana penegak hukum.  

2. Informasi Publik 

yang apabila dibuka 

dan diberikan 

kepada Pemohon 
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Informasi Publik 

dapat mengganggu 

kepentingan 

perlindungan hak 

atas kekayaan 

intelektual dan 

perlindungan dari 

persaingan usaha 

tidak sehat 

3. Informasi Publik 

yang apabila dibuka 

dan diberikan 

kepada Pemohon 

Informasi Publik 

dapat 

membahayakan 

pertahanan dan 

keamanan negara 

1. informasi tentang strategi, 

intelijen, operasi, taktik dan 

teknik yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan sistem 

pertahanan dan keamanan 

negara, meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan 

dan pengakhiran atau evaluasi 

dalam kaitan dengan ancaman 

dari dalam dan luar negeri;  

2. dokumen yang memuat 

tentang strategi, intelijen, 

operasi, teknik dan taktik yang 

berkaitan dengan 

penyelenggaraan sistem 

pertahanan dan keamanan 

negara yang meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan 

dan pengakhiran atau evaluasi;  

3. jumlah, komposisi, disposisi, 

atau dislokasi kekuatan dan 

kemampuan dalam 

penyelenggaraan sistem 

pertahanan dan keamanan 

negara serta rencana 

pengembangannya;  

4. gambar dan data tentang 

situasi dan keadaan pangkalan 

dan/atau instalasi militer;  

5. data perkiraan kemampuan 

militer dan pertahanan negara 
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lain terbatas pada segala 

tindakan dan/atau indikasi 

negara tersebut yang dapat 

membahayakan kedaulatan 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan/atau data 

terkait kerjasama militer 

dengan negara lain yang 

disepakati dalam perjanjian 

tersebut sebagai rahasia atau 

sangat rahasia;  

6. sistem persandian negara; 

dan/atau  

7. sistem intelijen negara.  

4. Informasi Publik 

yang apabila dibuka 

dan diberikan 

kepada Pemohon 

Informasi Publik 

dapat 

mengungkapkan 

kekayaan alam 

Indonesia;  

 

5. Informasi Publik 

yang apabila dibuka 

dan diberikan 

kepada Pemohon 

Informasi Publik, 

dapat merugikan 

ketahanan ekonomi 

nasional 

1. rencana awal pembelian dan 

penjualan mata uang nasional 

atau asing, saham dan aset 

vital milik negara;  

2. rencana awal perubahan nilai 

tukar, suku bunga, dan model 

operasi institusi keuangan;  

3. rencana awal perubahan suku 

bunga bank, pinjaman 

pemerintah, perubahan pajak, 

tarif, atau pendapatan 

negara/daerah lainnya;  

4. rencana awal penjualan atau 

pembelian tanah atau properti;  

5. rencana awal investasi asing;  

6. proses dan hasil pengawasan 

perbankan, asuransi, atau 
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lembaga keuangan lainnya; 

dan/atau  

7. hal-hal yang berkaitan dengan 

proses pencetakan uang.  

6. Informasi Publik 

yang apabila dibuka 

dan diberikan 

kepada Pemohon 

Informasi Publik, 

dapat merugikan 

kepentingan 

hubungan luar 

negeri 

1. posisi, daya tawar dan strategi 

yang akan dan telah diambil 

oleh negara dalam 

hubungannya dengan 

negosiasi internasional;  

2. korespondensi diplomatik 

antarnegara;  

3. sistem komunikasi dan 

persandian yang dipergunakan 

dalam menjalankan hubungan 

internasional; dan/atau  

4. perlindungan dan pengamanan 

infrastruktur strategis 

Indonesia di luar negeri.  

7. Informasi Publik 

yang apabila dibuka 

dapat 

mengungkapkan isi 

akta otentik yang 

bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir 

ataupun wasiat 

seseoran 

 

8. Informasi Publik 

yang apabila dibuka 

dan diberikan 

kepada Pemohon 

Informasi Publik 

dapat mengungkap 

rahasia pribadi 

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. hasil-hasil evaluasi 

sehubungan dengan 

kapabilitas, intelektualitas, dan 

rekomendasi kemampuan 

seseorang; dan/atau  
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5. catatan yang menyangkut 

pribadi seseorang yang 

berkaitan dengan kegiatan 

satuan pendidikan formal dan 

satuan pendidikan nonformal.  

9. memorandum atau 

surat-surat antar 

Badan Publik atau 

intra Badan Publik, 

yang menurut 

sifatnya 

dirahasiakan kecuali 

atas putusan Komisi 

Informasi atau 

pengadilan 

 

10. informasi yang tidak 

boleh diungkapkan 

berdasarkan 

Undang-Undang 

 

4. APA DAMPAK JIKA BADAN PUBLIK TIDAK TEPAT DALAM 

MENYUSUN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK? 

Dampak ketidaktepatan Badan Publik dalam menyusun 

klasifikasi ini, tergantung pada kasusnya. 

NO KETIDAKTEPATAN 

KLASIFIKASI 

DAMPAK 

1 Menempatkan informasi 

rahasia menjadi informasi 

terbuka  

Tidak terlindunginya: privasi 

seseorang, rahasia bisnis, 

HAKI,  atau munculnya 

dampak-dampak negatif 

terhadap kepentingan negara 

(mengganggu proses hukum, 

mengganggu pertahanan dan 

keamanan, dan lain-lain 

sebagaimana diatur dalam 

Pasal 17 UU KIP) 

2 Menempatkan informasi 

terbuka menjadi informasi 

rahasia 

Hak publik atas informasi tidak 

terpenuhi dan terganggunya 

upaya publik untuk memenuhi 
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hak-hak asasi dan hak sebagai 

warga negara sebagai dampak 

tidak adanya (ditutupnya) 

informasi tertentu. 

3 Menempatkan informasi 

yang wajib diumumkan 

menjadi informasi yang 

tersedia setiap saat (tidak 

wajib diumumkan) 

Jika informasi dimaksud 

adalah informasi yang wajib 

diumumkan secara serta-

merta, maka ketidaktepatan 

ini  berpotensi menggangu 

hajat hidup dan kepentingan 

orang banyak. Jika yang 

dimaksud adalah informasi 

yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara  berkala, 

maka ketidaktepatan ini 

berdampak pada 

terganggunya hak publik untuk 

mendapatkan informasi 

secara mudah (melalui 

pengumuman) dan berpotensi 

mengganggu pemenuhan hak-

hak lainnya. Misalnya, 

masyarakat tidak dapat 

memverifikasi apakah visi-misi 

paslon sesuai dengan RPJPD 

atau tidak, jika RPJPD (sebagai 

informasi berkala) tidak 

diumumkan. 

4 Menempatkan informasi 

yang tersedia setiap saat 

menjadi informasi yang 

wajib diumumkan 

Tidak ada dampak negatif. 

5. APA MAKNA WAJIB DIUMUKAN SECARA SERTA-MERTA? 

Ada dua kata yang perlu diurai. Pertama diumumkan. 

Kedua, serta-merta. Berikut penjelasannya. 

Diumumkan berarti disampaikan kepada publik secara 

proaktif (tanpa diminta). Sebuah informasi wajib 

diumumkan, karena tingginya kepentingan publik pada 

informasi tersebut atau karena tingginya kepentingan 
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Badan Publik untuk menghadirkan partisipasi. Misal 

informasi pembukaan tender lelang. 

Adapun yang menyebabkan sebuah informasi menjadi 

wajib diumumkan secara serta merta (spontan, pada saat 

itu juga) adalah urgensi informasi, yang jika tidak 

diumumkan dapat mengancam hajat hidup orang banyak 

dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 

10 ayat (1) UU KIP. Hal ini kemudian diatur lebih detil 

dalam Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik (Perki SLIP). 

6. INFORMASI APA YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-

MERTA MENURUT PERKI SLIP? 

Dalam Pasal 12 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2010 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik, disebutkan bahwa 

informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta 

meliputi: 

a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, 

kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit 

tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, 

kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;  

b. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti 

kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, 

ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan 

keantariksaan;  

c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik 

sosial antar kelompok atau antar komunitas 

masyarakat dan teror;  

d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang 

menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;  

e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang 

dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau  
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f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas 

publik. 

7. MENGAPA TERTULIS WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-

MERTA, BUKAN WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN 

SECARA SERTA-MERTA? 

Jika ada kalimat, wajib disediakan dan diumumkan, maka 

ada celah bagi Badan Publik untuk berkilah “UU juga 

mewajibkan kami menyediakan informasi. Makanya, 

selain kami umumkan, seharusnya masyarakat juga 

berinisiatif untuk meminta informasi,” Namun, dengan 

hanya mencantumkan kalimat wajib diumumkan, maka 

tak ada pilihan. Badan Publik harus menyampaikan dan 

memastikan bahwa informasi tersebut diterima 

masyarakat, terutama pihak yang potensial terdampak.  

Tindakan ini dilakukan karena kegentingan informasi 

tersebut. Itulah mengapa untuk mendapatkannya, tidak 

perlu melalui permohonan informasi dan tidak perlu 

melalui keberatan. Karena itu, dalam Pasal 35 UU KIP, 

tidak ada alasan keberatan berbasis pada permohonan 

informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. 

 

NO 
ALASAN KEBERATAN 

PASAL 35 UU KIP 

CARA 

MENDAPAT 

INFORMASI 

KLASIFIKASI 

INFORMASI 

1 

penolakan atas 

permintaan 

informasi 

berdasarkan 

alasan 

pengecualian 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 17;  

Melalui 

permintaan 

informasi 

Informasi yang 

wajib tersedia 

setiap saat 

2 

tidak 

disediakannya 

informasi berkala 

sebagaimana 

Melalui 

pengumuman 

dan/atau 

Informasi yang 

wajib 

disediakan dan 
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dimaksud dalam 

Pasal 9; 

permintaan 

informasi 

diumumkan 

secara berkala 

3 

tidak 

ditanggapinya 

permintaan 

informasi;  

Melalui 

permintaan 

informasi 

Informasi yang 

wajib tersedia 

setiap saat;  

Informasi yang 

wajib 

disediakan dan 

diumumkan 

secara berkala 

4 

permintaan 

informasi 

ditanggapi tidak 

sebagaimana yang 

diminta; 

Melalui 

permintaan 

informasi 

Informasi yang 

wajib tersedia 

setiap saat;  

Informasi yang 

wajib 

disediakan dan 

diumumkan 

secara berkala 

5 

tidak dipenuhinya 

permintaan 

informasi;  

Melalui 

permintaan 

informasi 

Informasi yang 

wajib tersedia 

setiap saat;  

Informasi yang 

wajib 

disediakan dan 

diumumkan 

secara berkala 

6 

pengenaan biaya 

yang tidak wajar; 

dan/atau   

Melalui 

permintaan 

informasi 

Informasi yang 

wajib tersedia 

setiap saat;  

Informasi yang 

wajib 

disediakan dan 

diumumkan 

secara berkala 

7 

Penyampaian 

informasi yang 

melebihi waktu 

yang diatur dalam 

Undang-Undang 

ini.  

Melalui 

permintaan 

informasi 

Informasi yang 

wajib tersedia 

setiap saat;  

Informasi yang 

wajib 

disediakan dan 

diumumkan 

secara berkala 
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Karena tidak adanya keberatan berbasis pada informasi 

yang wajib diumumkan secara serta-merta, maka tidak 

ada pula pengajuan sengketa informasi berbasis pada 

informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta.  

Syarat wajib dari pengajuan sengketa informasi adalah 

adanya proses pengajuan keberatan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 37 ayat (1) UU KIP.  

8. APAKAH PENGABAIAN INFORMASI YANG WAJIB 

DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA DAPAT DIAJUKAN 

SENGKETA KE KOMISI INFORMASI? 

Pasal 37 ayat (1) UU KIP, “Upaya penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat 

dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi 

Informasi kabupaten/kota sesuai dengan 

kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses 

keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik”.  

Makna tanggapan Atasan PPID di sini adalah tanggapan 

terhadap keberatan pemohon. Karena UU KIP tidak 

menyebutkan bahwa pengabaian informasi secara serta-

merta dapat menjadi alasan keberatan, maka masyarakat 

juga tidak relevan untuk mengajukan permohonan 

sengketa ke Komisi Informasi atas dasar pengabaian 

informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta.  

Namun konteks informasi serta-merta di sini adalah 

informasi yang wajib diumumkan untuk mengantisipasi 

potensi bahaya yang mengganggu ketertiban umum dan 

hajat hidup orang banyak.  

Pada sejumlah Badan Publik, ada pengklasifikasian 

informasi publik sebagai informasi yang serta-merta, 
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namun bukan pada konteks di atas. Misalnya, peraturan 

internal di kategorikan sebagai informasi yang wajib 

diumumkan secara serta-merta.  

Untuk jenis seperti ini, tentu dapat disengketakan ke 

Komisi Informasi (setelah melalui proses permintaan 

informasi dan keberatan ke atasan PPID). 

9. BAGAIMANA UPAYA HUKUM ATAS PENGABAIAN INFORMASI 

YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA? 

Pengabaian informasi serta-merta, dapat langsung 

dilaporkan ke Polisi oleh pihak yang mengalami kerugian. 

Namun konteks serta-merta yang dapat dilaporkan 

langsung ke Polisi ini haruslah memenuhi ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU KIP yaitu 

peristiwa tersebut berpotensi menganggu ketertiban 

umum dan hajat hidup orang banyak. 

Jadi, meskipun peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya 

informasi ini adalah peristiwa yang terjadi secara spontan, 

namun jika peristiwa tersebut bukanlah peristiwa yang 

berpotensi menyebabkan terganggunya ketertiban umum 

dan hajat hidup orang banyak, maka tidak tepat jika 

dilaporkan langsung ke Polisi. 

Pada dasarnya, meskipun informasi tersebut lahir dari 

sebuah kegiatan yang terencana, namun jika tidak 

diumumkan menyebabkan terganggungnya hajat hidup 

dan kepentingan orang banyak, maka dapat dimasukkan 

pada kategori informasi serta-merta. Itulah mengapa 

dalam Pasal 12 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2010 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik disebutkan bahwa 

salah satu informasi yang wajib diumumkan secara serta-

merta adalah informasi tentang rencana gangguan 

terhadap utilitas publik.   
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Selain mengacu pada UU KIP, ada beberapa potensi 

pidana yang dapat dialamatkan pada Badan 

Publik/Pejabat Badan Publik yang mengabaikan 

informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. 

Misalnya, kelalaian. Dalam Pasal 359 KUHP diatur 

mengenai perbuatan yang mengakibatkan orang mati 

karena salahnya: “Barang siapa karena kesalahannya 

(kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 

pidana kurungan paling lama satu tahun.”  

Pengabaian pengumuman informasi tertentu dapat 

menjadi salah satu sebab satu tindakan yang 

mengakibatkan matinya orang lain. Meskipun kematian di 

sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan 

tetapi akibat dari kurangnya kehati-hatian atau lalainya 

terdakwa (delik culpa). 

10. APAKAH ISTILAH SERTA-MERTA DAPAT MENIMBULKAN 

PERBEDAAN TAFSIR? 

Ya. Istilah serta-merta memang potensial menimbulkan 

perbedaan tafsir. Mengapa? Ada banyak peristiwa yang 

terjadi secara spontan atau tidak terjadi secara berkala 

tapi tidak berpotensi menggangu ketertiban umum dan 

hajat hidup orang banyak. Pengabaian informasi seperti 

ini, tidak tepat jika dilaporkan ke polisi.  

Sementara konteks yang dimaksud UU KIP, informasi 

serta-merta ini, hanya mengacu pada informasi yang 

berpotensi mengganggu hajat hidup dan kepentingan 

orang banyak. Dengan kategori ini, maka pihak yang 

dirugikan dapat melapor ke Polisi. Itulah konteks 

informasi serta-merta dalam UU KIP.  

Di situlah potensi perbedaan penafsirannya. Beberapa 

Badan Publik menetapkan informasi yang wajib 

diumumkan secara serta-merta, namun tidak berpotensi 
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menyebabkan terganggunya hajat hidup orang banyak 

dan kepentingan umum, sebagaimana yang dimaksud UU 

KIP dan diperjelas dalam Perki No. 1 Tahun 2010. 

KPU menetapkan bahwa informasi yang wajib 

diumumkan secara serta-merta itu meliputi peraturan, 

keputusan, kebijakan yang dikeluarkan pada masa 

pelaksanaan tahapan pemilu dan putusan lembaga 

peradilan terkait proses dan hasil pemilu, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 14 PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.  

Demikian pula di Bawaslu. Dalam Pasal 19 ayat (2) 

Perbawaslu No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan 

Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, 

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan 

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, disebutkan 

bahwa informasi yang wajib diumumkan secara serta-

merta meliputi: Putusan terkait dengan pembatalan 

peserta pemilu;  Putusan terkait pembatalan peserta 

pemilihan; Putusan sengketa pemilu dan pemilihan yang 

menjadi kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan 

Panwaslu Kabupaten/Kota; Putusan Bawaslu atas 

keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi terkait 

dengan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya 

partai politik/gabungan partai politik untuk mengusung 

pasangan calon dalam pemilihan berikutnya; Putusan 

terkait dengan tindak pidana pemilu dan pemilihan; 

Indeks Kerawanan pemilu; dan Potensi kerawanan 

pemilu. 

Lalu, apakah jika KPU atau Bawaslu tidak mengumumkan 

informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang wajib 

ditetapkan sebagai informasi yang wajib diumumkan 

secara serta-merta tersebut, berarti dapat langsung 
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dipidana? Tidak bisa karena penetapan ini semata-mata 

dengan dasar bahwa informasi tersebut dihasilkan dari 

peristiwa yang tidak terjadi secara rutin (berkala).  

Dengan contoh di atas, maka pada praktiknya, 

pengklasifikasian informasi yang wajib diumumkan 

secara serta-merta ini, dibagi menjadi dua jenis. Ada yang 

terkait dan ada yang tidak terkait dengan hajat hidup 

orang banyak dan ketertiban umum. 

Pilihan lainnya, menempatkan informasi di atas pada 

cluster informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 

secara berkala? Apakah tepat? Ya, jika makna “Berkala” 

ini ditafsirkan lebih luas, sebagaimana penjelasan pada 

tanya-jawab berikutnya. Karena itu, sebaiknya Komisi 

Informasi memberikan penjelasan agar tidak 

menimbulkan perbedaan tafsir.  

11. APA YANG DIMAKSUD INFORMASI YANG INFORMASI YANG 

WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA? 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti berkala 

adalah berulang-ulang pada waktu tertentu dan 

beraturan; ajek. Pada Bagian Penjelasan Pasal 9 ayat (1) 

UU KIP disebutkan: Yang dimaksud dengan “berkala” 

adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu 

tertentu. Cukupkah penjelasan ini? Ya, jika hanya untuk 

memaknai kata “Berkala”.   

Secara substansi, dalam UU KIP disebutkan bahwa 

informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara 

berkala ini terdiri dari: a. informasi yang berkaitan dengan 

Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja 

Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan 

keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan).  
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Dengan memperhatikan jenis informasi di atas, maka 

informasi berkala ini lahir dari peristiwa yang sifatnya 

terencana, bukan spontan. Karena itu, berkala dalam 

konteks ini, tidak hanya berarti rutin, berulang-ulang, atau 

ajek, tetapi dapat juga diartikan sebagai berencana, 

meskipun kegiatan tidak dilakukan secara berulang.  

Catatan: Jika substansi informasi terkait dengan hajat 

hidup orang banyak sebagaimana dimaksud Pasal 10 UU 

No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik, maka dikategorikan sebagai informasi yang wajib 

diumumkan secara serta-merta. 

12. APAKAH INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA 

SERTA-MERTA DAPAT DIPEROLEH MELALUI PERMINTAAN? 

Ada dua kondisi yang perlu dijelaskan agar hal ini dapat 

dipahami secara jelas.  

Pertama, pada dasarnya informasi apapun dapat diminta 

oleh masyarakat, termasuk informasi yang wajib 

diumumkan secara serta-merta. Badan Publik tidak 

dibenarkan menolak permohonan karena informasi 

tersebut telah diumumkan.  

Adapun terkait pemidanaan atas pengabaian informasi 

yang wajib diumumkan secara serta-merta, itu hak 

masyarakat yang terdampak. Bisa digunakan, bisa tidak. 

Permintaan informasi, merupakan hal lain yang tetap 

dijamin oleh UU.   

Kedua, status wajib diumumkan secara serta-merta 

dilekatkan pada informasi untuk mengantisipasi sebuah 

peristiwa yang berpotensi menggangu ketertiban umum 

dan kepentingan orang banyak. Ketika peristiwa tersebut 

telah terjadi, maka tidak tidak ada lagi kewajiban Badan 
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Publik untuk mengumumkan informasi tersebut. Jadi 

statusnya bukan lagi serta-merta.  

Misalnya, naskah pengumuman potensi gempa susulan 

oleh BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika). Informasi tersebut, berstatus wajib 

diumumkan serta-merta, sebelum terjadinya gempa. 

Ketika, gempa telah terjadi atau tidak terjadi pada jangka 

waktu tertentu, maka status informasi ini, tidak lagi wajib 

diumumkan. Naskah informasi tersebut menjadi 

informasi yang wajib tersedia setiap saat. Ketika ada 

orang meminta naskah informasi tersebut pasca 

terjadinya gempa atau setelah informasi tersebut dicabut 

oleh BMKG, maka orang tersebut sebenarnya meminta 

informasi yang statusnya yang wajib tersedia setiap saat.     

13. APA PENGERTIAN INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA 

SETIAP SAAT? 

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat adalah 

informasi yang wajib disediakan oleh Badan Publik dan 

diberikan berdasarkan permintaan publik. Informasi yang 

wajib tersedia setiap saat, tidak wajib diumumkan. Tidak 

diwajibkannya pengumuman informasi ini, disebabkan 

rendahnya tingkat kepentingan publik terhadap informasi 

tersebut, karena:  

a. Tujuan informasi. Ada informasi yang dibuat untuk 

kepentingan internal sehingga tidak memiliki 

relevansi dengan kepentingan publik. Misalnya 

informasi tentang SOP pengisian daftar hadir di 

sebuah Badan Publik;  

b. Derajat kebaruan informasi. Misal: DPS tidak wajib 

diumumkan jika sudah ada DPT;  
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c. Bentuk informasi. Ada informasi yang secara bentuk 

bukan ditujukan untuk publik. Misalnya, cetakan 

rekening koran sebuah Badan Publik;   

d. Posisi informasi sebagai dokumen pendukung dalam 

sebuah kegiatan. Misalnya, surat undangan dalam 

sebuah kegiatan. 

Selain itu, pertimbangan lain sebuah informasi tidak 

diumumkan adalah sensitivitas informasi pada situasi 

sosial, ketertiban umum, keamanan, dan lain sebagainya. 

Jika sebuah informasi telah ditetapkan sebagai informasi 

yang wajib tersedia setiap saat maka informasi tersebut 

seharusnya tercantum dalam DIP agar dapat digunakan 

oleh petugas untuk melayani pemohon informasi. 

Terhadap informasi tersedia setiap saat ini, masyarakat 

dapat memperolehnya melalui permohonan informasi. 

Jika ada masalah dalam proses permohonan, masyarakat 

bisa mengajukan keberatan, permohonan sengketa ke 

Komisi Informasi, dan proses hukum berikutnya di 

pengadilan.  

14. APAKAH INFORMASI YANG DITETAPKAN SEBAGAI WAJIB 

TERSEDIA SETIAP SAAT BOLEH DIUMUMKAN? 

Informasi yang wajib tersedia setiap saat merupakan 

informasi publik yang bersifat terbuka. Karena itu, pada 

dasarnya, tidak masalah jika diumumkan. Bahkan pada 

informasi tertentu, publikasi justru diperlukan untuk 

memperkuat akuntabilitas lembaga; memudahkan Badan 

Publik dalam memberikan pelayanan; dan memudahkan 

masyarakat mendapatkan informasi publik. 
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15. JIKA ADA PEMOHON YANG MEMINTA INFORMASI DENGAN 

KLASIFIKASI BERKALA, TERSEDIA SETIAP SAAT, ATAU 

SERTA-MERTA, APA YANG HARUS DILAKUKAN BADAN 

PUBLIK? 

Badan Publik wajib melayani setiap pemohon informasi. 

Apapun jenis informasinya. Klasifikasi dibutuhkan agar 

Badan Publik memiliki panduan tentang informasi yang 

wajib diumumkan dan informasi yang diberikan 

berdasarkan permintaan. Jika telah diumumkan, namun 

masih ada pemohon informasi, maka ada beberapa 

kemungkinan yang terjadi pada pemohon atau Badan 

Publik tersebut, yaitu:   

a. Pemohon belum mengetahui bahwa informasi telah 

diumumkan;  

b. Pemohon mengetahui bahwa informasi telah telah 

diumumkan tetapi tidak dapat mengaksesnya;  

c. Pemohon telah mendapatkan informasi tetapi tidak 

memahaminya sehingga perlu mengkonfirmasi atau 

mengklarifikasi pada Badan Publik; 

d. Pemohon menginginkan bentuk lain dari informasi. 

Misalnya, yang dipublikasikan dalam bentuk 

infografis, sementara yang diinginkan pemohon 

sumber informasi yang diolah menjadi infografis 

tersebut. Misalnya, PKPU atau Perbawaslu;  

e. Pemohon menginginkan dokumen yang dilegalisir, 

untuk kepentingan sidang di pengadilan atau 

kepentingan lainnya; 

f. Badan Publik belum/tidak mengumumkan informasi; 

g. Badan Publik telah mengumumkan informasi tetapi 

belum dapat dipastikan validitas/keaslian, kebaruan, 

kelengkapan isi, dan lain-lain. 
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Karena itu, Badan Publik tetap wajib melayani pemohon 

tersebut dan memberikan informasi yang diminta. 

16. BAGAIMANA BADAN PUBLIK MENYIKAPI PERBEDAAN 

TAFSIR TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI?  

Ada dua pilihan yang dapat dilakukan oleh Badan Publik, 

yaitu: 

a. Badan Publik membuat klasifikasi dengan mengacu 

pada tafsir dari Komisi Informasi. Karena itu, 

seharusnya Komisi Informasi memberikan penjelasan 

secara detil; atau 

b. Badan Publik membuat klasifikasi dengan mengacu 

pada tafsir Badan Publik tersebut pada UU. Dalam hal 

ini, Badan Publik perlu memberikan penjelasan atas 

tafsir tersebut.  

Misalnya, UU hanya menyatakan bahwa informasi yang 

wajib diumumkan secara serta-merta (spontan, pada saat 

itu juga) terkait dengan ketertiban umum dan hajat hidup 

orang banyak.  

Namun pada faktanya, ada informasi yang harus 

disampaikan secara spontan, tetapi tidak terkait dengan 

ketertiban umum dan hajat hidup orang banyak. Ada 

sejumlah Badan Publik yang menempatkan informasi ini 

sebagai informasi yang wajib diumumkan secara serta-

merta (ada pula yang menempatkan sebagai informasi 

yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala). 

Pada dasarnya, hal ini bukan masalah sebab tidak 

berpengaruh pada perlakuan informasi tersebut. Baik 

ditempatkan sebagai informasi serta-merta maupun 

ditempatkan sebagai informasi berkala, informasi 

tersebut tetap diumumkan. 
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17. BAGAIMANA TINGKATAN ATAU GRADASI PEMENUHAN HAK 

ATAS INFORMASI? 

Ada banyak cara Badan Publik memenuhi hak atas 

informasi publik, sehingga tidak terburu-buru menutup 

(mengecualikan) sebuah informasi publik.  

Sepanjang bersifat terbuka, maka Badan Publik wajib 

mengumumkan dan/atau memberikan informasi tersebut 

berdasarkan permintaan. Jika, ada yang dikhawatirkan, 

maka Badan Publik dapat memperlakukan informasi 

tersebut secara khusus. Berikut ini tingkatan perlakuan 

terhadap informasi yang bersifat terbuka. 

PENGUMUMAN 

CARA PENYAJIAN/ 

PEMBERIAN 

CAKUPAN 

INFORMASI 
BENTUK INFORMASI 

1. Ditampilkan, 

dapat diunduh, 

dan diolah secara 

manual dan dapat 

diolah oleh mesin 

2. Ditampilkan, 

dapat diunduh 

dan diolah oleh 

mesin 

3. Ditampilkan, 

dapat diunduh 

dan diolah secara 

manual 

4. Ditampilkan tanpa 

bisa diunduh 

1. Dokumen 

secara 

lengkap tanpa 

pengecualian 

2. Dokumen 

secara 

lengkap 

dengan 

pengecualian 

3. Ringkasan 

4. Judul 

dokumen 

1. Bentuk asli 

2. Bentuk yang 

telah diolah 

  

BERDASARKAN PERMINTAAN 

CARA PENYAJIAN/ 

PEMBERIAN 

CAKUPAN 

INFORMASI 
BENTUK INFORMASI 

1. Mendapatkan 

salinan hard 

(cetak) dan soft 

yang bisa diolah 

secara otomatis 

oleh mesin. 

1. Ringkasan 

2. Dokumen 

secara 

lengkap 

dengan 

pengecualian 

1. Bentuk asli 

2. Bentuk yang 

telah diolah 
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2. Mendapatkan 

salinan hard 

(cetak) dan soft 

yang bisa diolah 

secara manual; 

3. Mendapatkan 

salinan hard 

(cetak) dan soft 

yang tidak bisa 

diolah; 

4. Mendapatkan 

salinan hard 

(cetak); 

5. Melihat, memfoto, 

memegang/meny

entuh dokumen; 

6. Melihat atau 

mendengar 

(dibacakan) 

3. Dokumen 

secara 

lengkap tanpa 

pengecualian 

Dari tabel di atas diketahui ada banyak cara untuk 

memberikan informasi publik. Jika Badan Publik, menilai 

sebuah informasi tidak wajib diumumkan. Maka, tetap 

berikan berdasarkan permintaan. Jika Badan Publik 

menilai sebuah informasi tidak dapat diberikan dalam 

bentuk soft, berikan dalam bentuk tercetak. Jika dalam 

bentuk soft dan tercetak juga tidak bisa, berikan dalam 

bentuk membaca atau melihat dokumen, dan seterusnya. 
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BAB V 

DAFTAR INFORMASI PUBLIK 

1. APA PENGERTIAN DIP? 

DIP adalah catatan yang berisi keterangan secara 

sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada 

di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk 

informasi yang dikecualikan (Perki No. 1 Tahun 2010 

tentang Standar Layanan Informasi Publik). 

2. APA MANFAAT DIP? 

a. DIP dapat digunakan untuk mengetahui jumlah, jenis, 

posisi, dan kondisi sebuah informasi (fungsi 

inventarisasi); 

b. DIP dapat digunakan untuk mempermudah pelayanan 

informasi publik (fungsi pelayanan informasi); dan 

c. DIP dapat digunakan untuk memudahkan koordinasi 

data di internal lembaga dan antar lembaga (fungsi 

koordinasi). 

3. MENGAPA ADA BADAN PUBLIK YANG TIDAK MEMBUAT DIP? 

a. Tidak mengetahui bahwa membuat DIP merupakan 

kewajiban sebagaimana disebutkan dalam UU KIP; 

b. Tidak mengetahui manfaat dari DIP; 

c. Tidak mengetahui cara pembuatan DIP;  

d. Tidak adanya komitmen dari Badan Publik untuk 

membuat DIP; 
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e. Tidak disiplinnya unit kerja melakukan 

pendokumentasian dan pengarsipan. 

4. MENGAPA DIP TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI 

DIKECUALIKAN? 

Tidak dicantumkannya informasi publik yang dikecualikan 

dalam DIP merupakan salah satu bentuk perlindungan 

terhadap informasi tersebut. Jika informasi publik yang 

dikecualikan dicantumkan dalam DIP, maka akan 

diketahui tentang ringkasan isi dokumen, pihak yang 

menerbitkan, pihak yang menyimpan, dan lain-lain.  

Hal ini berpotensi menjadi sumber informasi bagi pihak-

pihak yang ingin mendapatkan informasi tersebut, melalui 

cara-cara di luar mekanisme UU KIP. Misalnya, melalui 

investigasi.  

5. APA INDIKATOR DIP YANG BAIK? 

a. Informasi yang dicantumkan dalam DIP mencakup 

seluruh informasi (dokumen) yang ada di seluruh 

Bagian/Sub-Bagian di Badan Publik dengan lengkap, 

terkait kelembagaan, tugas dan kewenangan, selain 

informasi yang dikecualikan. Jika diperlukan maka 

Badan Publik dapat memberikan panduan bagi unit 

kerjanya. Misalnya, KPU menetapkan bahwa setiap 

Biro wajib mencantum informasi tentang tugas pokok 

dan fungsi; program dan anggaran (RKA-KL rutin dan 

tahapan); rencana kerja; laporan program dan 

kegiatan; hasil program dan kegiatan; dan profil 

pimpinan Biro dan Inspektorat (Kepala Biro, Wakil 

Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, 

Inspektur dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha); 
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b. Kolom-kolom pada DIP ditulis dengan benar. 

Misalnya, subjek informasi ditulis sesuai judul 

dokumen lengkap dengan tahun. Misal: Laporan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Provinsi 

Kalimantan Barat Tahun 2018; 

c. Dokumen yang dicantumkan adalah dokumen yang 

telah disahkan oleh lembaga; 

d. DIP diperbaharui ketika ada dokumen yang baru atau 

setidak-tidaknya diperbaharui secara berkala; 

e. Format DIP disesuaikan kebutuhan (dapat ditambah); 

f. DIP terkoneksi dengan Desk Informasi. Hal ini bisa 

dilakukan dengan sederhana, melalui “google docs” 

atau dengan aplikasi yang lebih modern. 

6. APAKAH SELURUH INFORMASI YANG DIKUASAI WAJIB 

DICANTUMKAN DALAM DIP?  

Informasi dalam konteks ini dimaknai secara istilah 

(terminologi) dengan mengacu pada definisi yang ada 

dalam UU KIP, yaitu keterangan, pernyataan, gagasan, 

dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan 

pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang 

dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam 

berbagai kemasan dan format sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

secara elektronik ataupun nonelektronik (UU KIP).  

Dari uraian di atas, maka ada tiga syarat sebuah 

keterangan, pernyataan, gagasan, tanda-tanda, data, 

fakta maupun penjelasan dapat disebut sebagai 

informasi, yaitu dapat diindera, mengandung makna, dan 

dikemas.  

Dengan demikian, maka secara terminologi, dengan 

mengacu pada UU KIP, maka informasi = dokumen. 
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Karena itu, yang dicantumkan ke dalam DIP adalah 

dokumen. Bukan isi dari dokumen. Jika isi dokumen, 

maka bisa jadi jumlahnya sangat banyak. Itulah mengapa 

ada kolom tentang ringkasan informasi yang maknanya 

adalah ringkasan dokumen. 

Dokumen yang dicantumkan dalam DIP adalah dokumen 

dihasilkan oleh Badan Publik itu sendiri dan dokumen 

yang diterima dari pihak lain. Dokumen tersebut 

merupakan dokumen yang dibuat atau diterima dalam 

rangka pelaksanaan kewajiban, tugas, dan kewenangan 

Badan Publik yang diamanatkan peraturan perundang-

undangan, sepanjang tidak bersifat rahasia.  

Jadi, tidak semua dokumen yang dibuat/diterima perlu 

dimasukkan dalam DIP. Misalnya, Bawaslu membuat 

pengumuman tentang jenis perlombaan antarbagian 

untuk perayaan Hari Kemerdekaan, tidak perlu 

dicantumkan dalam DIP.  

7. APAKAH DIP HARUS DITETAPKAN PIMPINAN BADAN 

PUBLIK? 

Pasal 4 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik menyebutkan bahwa salah satu 

kewajiban Badan Publik adalah menetapkan dan 

memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik 

atas seluruh informasi publik yang dikelola. Dalam Pasal 

9 disebutkan bahwa pemutakhiran DIP ini, sekurang-

kurangnya dilakukan satu kali dalam satu bulan.  

Tujuan kewajiban pemutakhiran ini sebenarnya untuk 

memastikan agar Badan Publik dengan sungguh-sungguh 

melakukan pendataan informasi. Namun, ada hal yang 

dikhawatirkan yaitu kemungkinan lambannya penetapan 
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DIP sehingga belum dapat digunakan untuk mendukung 

pelayanan informasi. 

Di Pemerintah Kabupaten, misalnya, ada 30 (tiga puluh) 

lebih OPD (organisasi pemerintah daerah) yang diminta 

menyerahkan DIP kepada PPID Utama untuk ditetapkan. 

PPID utama memastikan kebenarannya, baru 

menyerahkan ke atasan PPID (Sekretaris Derah). Setelah 

dari atasan PPID, kemudian diserahkan ke pimpinan 

(Bupati/Walikota) untuk ditetapkan. Hal ini berpotensi 

mengurangi fungsi DIP. 

Karena itu yang sesungguhnya membutuhkan penetapan 

adalah informasi atau dokumen yang dihasilkan Badan 

Publik. Penetapan dimaksud meliputi:  

a. Menyatakan infomasi/dokumen tersebut sebagai 

informasi/dokumen sah/resmi.  

b. Menyatakan sifat informasi (terbuka atau 

dirahasiakan).  

c. Menyatakan klasifikasi informasi (serta-merta, 

berkala, atau tersedia setiap saat).  

Setelah itu, langsung dimasukkan ke DIP dan serahkan ke 

Desk Informasi. Dengan demikian, DIP akan bermanfaat 

bagi pelayanan. 

8. APAKAH DIP WAJIB DIUMUMKAN? 

Dalam pasal 11 ayat (1) UU KIP disebutkan Badan Publik 

wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang 

meliputi: a. daftar seluruh informasi publik yang berada di 

bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi 

dikecualikan. 

Inilah yang disebut dengan Daftar Informasi Publik (DIP). 

Hal ini dipertegas dengan pasal 1 angka 7 Perki No. 1 

Tahun 2010 yang menyebutkan: Daftar Informasi Publik 
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adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis 

tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah 

penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang 

dikecualikan. Dengan mengacu pada pasal 11 ayat (1) di 

atas, maka status DIP adalah informasi yang wajib 

tersedia setia saat. Artinya, DIP tidak wajib diumumkan. 

Mengapa DIP tidak wajib diumumkan? Pertimbangannya 

adalah karena DIP itu untuk kepentingan internal, yang 

pemutakhirannya (idealnya) bersifat dinamis (real time). 

Badan publik dapat menambahkan kolom-kolom pada 

DIP, sesuai dengan kebutuhan. Pasal 13 ayat (1) huruf a 

Perki No. 1 Tahun 2010, menyebutkan kalimat sekurang-

kurangnya. Jadi, 7 jenis kolom DIP itu boleh ditambah. 

Bagaimana kalau Badan Publik tetap mau 

mengumumkan DIP? Untuk publik, hindari menampilka 

kolom-kolom inovasi untuk kepentingan internal. Jikapun 

ingin ditampilkan utuh, cukup disesuaikan dengan format 

dari Komisi Informasi.  

9. APA SAJA KOLOM PADA FORMAT DIP SESUAI PERKI 1 TAHUN 

2010? 

Format DIP sesuai Perki No. 1 Tahun 2010 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), terdiri dari 

7 (tujuh) kolom yaitu: 

a. Nomor; 

b. Ringkasan isi Informasi; 

c. Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai informasi; 

d. Penangjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi; 

e. Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi; 

f. Bentuk Informasi Yang Tersedia; dan 

g. Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip. 
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Format ini adalah format Daftar Informasi secara manual. 

Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain, 

misalnya secara komputerisasi. 

10. BAGAIMANA PENJELASAN DARI SETIAP KOLOM PADA DIP? 

a. Nomor. Diisi dengan nomor urut dimasukkannya 

informasi ke DIP (1, 2, 3, dst) atau nomor lain sesuai 

dengan kebijakan Badan Publik; 

b. Ringkasan Isi Informasi. Diisi dengan judul informasi 

atau judul dokumen kemudian ringkasan isi dokumen 

tersebut. Misal: Data TPS Rawan Di Kalimantan Barat 

Pada Pilkada 2018. Ringkasan isi: Data TPS Rawan 

pada Pilkada Kalbar Tahun 2018 dengan 15 

Indikator, yaitu: Pemilih yang memenuhi syarat tidak 

masuk DPT, Pemilih yang tidak memenuhi syarat 

masuk DPT, Terdapat pemilih disabilitas, dll;  

c. Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi. Diisi 

dengan Pejabat/Unit/Satker yang menguasai atau 

menyimpan atau mengarsipkan informasi tersebut. 

Misal Sub-Bagian Arsip dan Persuratan pada Biro 

Administrasi Bawaslu RI; 

d. Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan 

Informasi. Diisi dengan Penanggungjawab Pembuatan 

atau Penerbitan Informasi. Bisa berasal dari internal 

maupun eksternal Badan Publik. Misalnya, DP4 dan 

DAK2 dari Kementerian Dalam Negeri RI; 

e. Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi. Diisi 

dengan tanggal, bulan, tahun (minimal bulan dan 

tahun) dan tempat pembuatan informasi. Misal: 11 

Januari 2018 di Jakarta; 

f. Bentuk Informasi yang Tersedia. Diisi dengan bentuk 

informasi. Misalnya: hardfile, softfile, audio, video, dll; 
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g. Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip. Diisi 

sesuai dengan regulasi internal Badan Publik. 

Misalnya untuk Bawaslu mengacu pada Perbawaslu 

No. 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di 

Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.  

11. KOLOM APA SAJA YANG DAPAT DITAMBAHKAN DALAM DIP? 

Berikut ini beberapa kolom yang dapat ditambahkan 

dalam DIP, yaitu: 

a. Judul dokumen; 

b. Klasifikasi informasi (berkala, tersedia setiap saat, 

serta-merta); 

c. Kondisi dokumen; dan 

d. Kolom lainnya sesuai kebutuhan Badan Publik. 

12. BAGAIMANA PROSES PENYUSUNAN DIP? 

Pada umumnya, penyusunan DIP di Badan Publik 

dilakukan secara berjenjang, yaitu:  

a. Tahap pertama. Masing-masing unit kerja 

(Biro/Bagian/Sub-Bagian) membuat rancangan DIP di 

unit kerjanya. Pada tahap ini belum ada pemisahan 

antara informasi yang dikecualikan dan yang bersifat 

terbuka. Setiap unit dapat memberikan usulan 

terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan. 

Rancangan DIP yang dibuat oleh masing-masing unit 

kerja ini kemudian diserahkan ke PPID;  

b. Tahap kedua. PPID melakukan pengecekan terhadap 

rancangan DIP yang diterima dari seluruh unit kerja. 

Materi pengecekan yaitu: a. memastikan apakah ada 

informasi yang dikecualikan dalam rancangan DIP. 

Jika ada, maka dikeluarkan dari rancangan DIP. b. 

memastikan apakah ada informasi yang berpotensi 
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dikecualikan. Jika ada, maka lakukan uji konsekuensi. 

c. memastikan rancangan DIP telah diisi dengan 

benar dan lengkap di unit kerja tersebut. d. 

memastikan seluruh unit kerja telah menyerahkan 

rancangan DIP;  

c. Tahap ketiga. PPID menyampaikan rancangan DIP 

kepada Atasan PPID dan/atau Pimpinan Lembaga 

untuk dicek kembali setelah itu ditetapkan sebagai 

DIP lembaga.  

Meskipun telah ditetapkan, Badan Publik seharusnya 

memberikan ruang untuk pemutakhiran DIP secara serta-

merta jika ada informasi baru yang dihasilkan atau 

diterima sepanjang informasi tersebut bersifat terbuka. Di 

situlah tantangannya. 

13. APA TANTANGAN DALAM PEMBUATAN DIP? 

a. Kedisiplinan setiap unit kerja melakukan 

pendokumentasian, pemberkasan, dan penataan 

dokumen; 

b. Kedisiplinan setiap unit kerja dalam membuat DIP di 

internal mereka; 

c. Kedisiplinan PPID dalam memperbaharui DIP, 

mengingatkan unit kerja, dan memberikan tindakan 

tegas atas pengabaian pembuatan DIP; 

d. Kejelasan SOP Penyusunan DIP hingga ke tingkat unit 

kerja terbawah; 

e. Pemanfaatan DIP untuk kepentingan inventarisasi, 

koordinasi, dan pelayanan. Unit-unit kerja mungkin 

saja tidak serius membuat DIP karena tidak 

menemukan manfaat yang nyata dari DIP tersebut; 

f. Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh PPID 

terhadap unit-unit kerja dalam penyusunan DIP; 



 91 

g. Pembuatan program-program yang dapat 

memberikan penghargaan (reward) bagi unit-unit 

yang membuat DIP dengan baik dan benar.  

14. APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA ADA DOKUMEN ARSIP 

YANG HILANG? 

a. Pastikan apakah dokumen tersebut masih dalam 

masa penyimpanan arsip, atau telah diserahkan ke 

ANRI/Arsip Daerah, atau telah dimusnahkan, atau 

memang benar-benar hilang;  

b. Pastikan apakah dokumen tersebut benar-benar 

hilang atau dikuasai oleh individu tertentu di Badan 

Publik tersebut. Caranya, antara lain dengan 

mengidentifikasi siapa yang memiliki hak akses 

terhadap dokumen tersebut dengan melihat Sistem 

Klasifikasi dan Keamanan Arsip;  

c. Identifikasi Badan Publik lain yang pernah menerima 

salinan dokumen tersebut. Jika ada, maka dapat 

meminta salinannya;  

d. Setelah mendapatkan salinan dokumen, pimpinan 

Badan Publik/Unit Kearsipan/PPID/Unit terkait 

memeriksa kebenaran salinan dokumen bersama 

unit-unit yang terkait pembuatan dokumen;  

e. Setelah dipastikan benar, dibuat berita acara 

kehilangan dokumen. Salinan ini kemudian dilegalisir 

atau sesuai mekanisme di internal Badan Publik yang 

menyatakan bahwa salinan tersebut sesuai dengan 

dokumen aslinya;  

f. Selanjutnya, dokumen tersebut dimuat dalam data 

arsip sesuai klasifikasinya dan dimuat dalam Daftar 

Informasi Publik. 

15. APA HAL-HAL YANG TIDAK/KURANG TEPAT TERKAIT DIP? 
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a. Badan Publik tidak membuat DIP; 

b. Badan Publik membuat DIP tetapi tidak ada/lamban 

dalam melakukan pemutakhiran;  

c. Badan Publik membuat DIP tetapi tidak mencakup 

seluruh informasi yang dikuasai oleh 

Biro/Bagian/Sub-Bagian terkait dengan pelaksanaan 

tupoksi; 

d. Badan Publik membuat DIP tetapi tidak diisi dengan 

benar. Misalnya, judul dokumen tidak ditulis lengkap, 

masa retensi tidak tepat; 

e. Badan DIP membuat DIP tetapi DIP mencantumkan 

informasi publik yang dikecualikan; 

f. Badan Publik membuat DIP tetapi prosesnya berbelit 

dan lama, sehingga DIP tidak dapat mendukung 

pelayanan informasi; 

g. Tidak ada pengawasan dan evaluasi terhadap DIP 

oleh struktur PPID yang berwenang; 

h. DIP tidak digunakan/tidak dapat digunakan untuk: 

mendukung koordinasi data di internal Badan Publik; 

mendukung pelayanan informasi; dan sebagai basis 

data (database) dokumen.  
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BUKU VI 

KETERBUKAAN PROAKTIF 

1. APA PENGERTIAN KETERBUKAAN PROAKTIF? 

Keterbukaan proaktif adalah keterbukaan yang dilakukan 

oleh Badan Publik melalui pengumuman atau publikasi 

informasi tanpa proses permintaan. Dalam UU KIP, 

keterbukaan proaktif diistilahkan dengan Informasi yang 

wajib diumumkan.  

Ada dua jenis informasi yang wajib diumumkan menurut 

UU KIP, yaitu: a. Informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala. b. Informasi yang wajib 

diumumkan secara serta-merta.  

2. APA DASAR PEMIKIRAN SEBUAH INFORMASI WAJIB 

DIUMUMKAN? 

Pertama, tingkat kepentingan publik terhadap informasi. 

Misalnya, jadwal pemungutan suara. Kedua, tingkat 

kepentingan Badan publik terhadap publik sebagai 

penerima informasi. Untuk yang kedua ini, misalnya, 

penerimaan Panwascam atau penerimaan Pengawas 

TPS, dan lain-lain.  

3. APA POTENSI SANKSI JIKA BAWASLU MENGABAIKAN 

KETERBUKAAN PROAKTIF? 

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, ada dua jenis 

informasi yang wajib diumumkan secara proaktif dalam 

UU KIP, yaitu Informasi yang wajib diumumkan secara 
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serta-merta; dan Informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala.  

Jika Bawaslu mengabaikan informasi yang wajib 

diumumkan secara serta-merta (informasi yang jika 

diabaikan menyebabkan terganggunya ketertiban umum 

dan hajat hidup orang banyak), maka berpotensi 

dilaporkan ke Polisi dan proses hukum berikutnya sampai 

dengan putusan pengadilan yang bersifat final dan 

mengikat. 

Jika Bawaslu mengabaikan Informasi yang wajib 

disediakan dan diumumkan secara berkala, maka 

masyarakat/pemohon dapat mengajukan keberatan ke 

Badan Publik. Jika jawaban Bawaslu tidak memuaskan, 

maka masyarakat/pemohon dapat mengajukan 

permohonan sengketa ke Komisi Informasi, dan proses 

hukum berikutnya jika diperlukan.  

Terhadap putusan KI/Pengadilan yang diterima oleh 

Badan Publik, baik secara sukarela maupun karena 

adanya putusan yang bersifat final dan mengikat, Badan 

Publik wajib mematuhinya. Jika tidak, pemohon dapat 

mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri.  

Selain itu, masyarakat dapat melaporkan ke ORI, KASN, 

dan/atau DKPP atas ketidakprofesionalan kinerja 

Bawaslu. Rekomendasi ORI, KASN, dan/atau sanksi dari 

DKPP, bisa jadi lebih berdampak negatif bagi 

Komisioner/ASN di Bawaslu.  

4. APA YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN DALAM 

MENGUMUMKAN SEBUAH INFORMASI? 

a. Derajat keterbukaan proaktif. Ada beragam derajat 

keterbukaan proaktif, tergantung pada tujuan 
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informasi itu sendiri. Bisa jadi sebuah informasi cukup 

diumumkan, atau bahkan diberikan kepada target 

sasaran secara langsung; 

b. Validitas informasi, bahwa informasi yang diumumkan 

adalah informasi yang telah disahkan (resmi);  

c. Waktu pengumuman/publikasi informasi. Dilakukan 

secara langsung setelah informasi disahkan atau 

dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan 

asas manfaat dari informasi; 

d. Bentuk informasi (narasi, video, audio, infografis, dll). 

Termasuk dalam definisi bentuk adalah format data 

terbuka atau open data). Hal ini mengacu pada Pasal 

55 ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2017 yang menyebutkan 

bahwa akses data dan informasi dapat ditayangkan 

pada laman KPU dalam bentuk format data yang bisa 

diolah; 

e. Lokasi publikasi (untuk informasi yang diumumkan 

secara offline, dengan memperhatikan kestrategisan 

lokasi - ramai dikunjungi publik); 

f. Media publikasi (situs web, media sosial, selebaran, 

baliho, surat kabar, televisi, radio, dll);  

g. Bahasa, struktur kalimat, dan diksi (diolah sedemikian 

rupa agar mudah dipahami); 

h. Perlindungan data pribadi. Hal ini dilakukan dengan 

tidak mengumumkan atau memberikan data pribadi 

seseorang, di luar jadwal yang telah ditetapkan;  

i. Pengolahan terhadap informasi yang bersifat sensitif.  

5. APA SAJA INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN TERKAIT 

KELEMBAGAAN? 

Berikut ini informasi yang wajib diumumkan terkait 

kelembagaan mengacu pada Perki SLIP, yaitu: 

NO INFORMASI URAIAN 

1 Profil Badan Publik  1. kedudukan atau domisili 

beserta alamat lengkap, 
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ruang lingkup kegiatan, 

maksud dan tujuan, tugas 

dan fungsi Badan Publik 

beserta kantor unit-unit di 

bawahnya;  

2. struktur organisasi, 

gambaran umum setiap 

satuan kerja, profil singkat 

pejabat struktural;  

3. laporan harta kekayaan 

bagi Pejabat Negara yang 

wajib melakukannya yang 

telah diperiksa, 

diverifikasi, dan telah 

dikirimkan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi ke 

Badan Publik untuk 

diumumkan.  

2 Ringkasan program 

dan/atau kegiatan yang 

sedang dijalankan  

1. nama program dan 

kegiatan;  

2. penanggungjawab, 

pelaksana program dan 

kegiatan serta nomor 

telepon dan/atau alamat  

yang dapat dihubungi;  

3. target dan/atau capaian 

program dan kegiatan;  

4. jadwal pelaksanaan 

program dan kegiatan;  

5. anggaran program dan 

kegiatan yang meliputi 

sumber dan jumlah;  

6. agenda penting terkait 

pelaksanaan tugas Badan 

Publik; 

7. informasi khusus lainnya 

yang berkaitan langsung 

dengan hak-hak 

masyarakat;  
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8. informasi tentang 

penerimaan calon pegawai 

dan/atau pejabat Badan 

Publik Negara;  

9. informasi tentang 

penerimaan calon peserta 

didik pada Badan Publik 

yang menyelenggarakan 

kegiatan pendidikan untuk 

umum.  

3 Ringkasan kinerja 

Badan Publik berupa 

narasi tentang realisasi 

kegiatan yang telah 

maupun sedang 

dijalankan beserta 

capaiannya; 

 

4 Ringkasan Laporan 

Keuangan 

1. rencana dan laporan 

realisasi anggaran;  

2. neraca;  

3. laporan arus kas dan 

catatan atas laporan 

keuangan yang disusun 

sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku;  

4. daftar aset dan investasi. 

5 Ringkasan laporan 

akses Informasi Publik 

1. jumlah permohonan 

Informasi Publik yang 

diterima;  

2. waktu yang diperlukan 

dalam memenuhi setiap 

permohonan Informasi 

Publik;  

3. jumlah permohonan 

Informasi Publik yang 

dikabulkan baik sebagian 

atau seluruhnya dan 

permohonan Informasi 

Publik yang ditolak;  
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4. alasan penolakan 

permohonan Informasi 

Publik.  

6 Peraturan, keputusan, 

dan/atau kebijakan 

yang mengikat dan/atau 

berdampak bagi publik  

1. daftar rancangan dan 

tahap pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan, Keputusan, 

dan/atau Kebijakan yang 

sedang dalam proses 

pembuatan;  

2. daftar Peraturan 

Perundang-undangan, 

Keputusan, dan/atau 

Kebijakan yang telah 

disahkan atau ditetapkan.  

7 Hak dan tata cara 

memperoleh Informasi 

Publik, serta tata cara 

pengajuan keberatan 

serta proses 

penyelesaian sengketa 

Informasi Publik berikut 

pihak-pihak yang 

bertanggungjawab yang 

dapat dihubungi; 

 

8 Tata cara pengaduan 

penyalahgunaan 

wewenang atau 

pelanggaran yang 

dilakukan baik oleh 

pejabat Badan Publik 

maupun pihak yang 

mendapatkan izin atau 

perjanjian kerja dari 

Badan Publik yang 

bersangkutan;  

 

9 Pengadaan barang dan 

jasa sesuai dengan 

peraturan perundang-

undangan terkait 
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10 Informasi tentang 

prosedur peringatan dini 

dan prosedur evakuasi 

keadaan darurat di 

setiap kantor Badan 

Publik.  

 

6. INFORMASI APA SAJA YANG SEHARUSNYA DIUMUMKAN 

BAWASLU DALAM PILKADA? 

Berikut ini informasi yang wajib diumumkan terkait 

pelaksanaan pilkada mengacu pada sejumlah regulasi 

(UU KIP, Perki, dan Perbawaslu). 

NO PROGRAM/ 

TAHAPAN 

INFORMASI YANG DIUMUMKAN 

1 Perencanaan 

program dan 

anggaran 

1. Jadwal pembahasan program dan 

anggaran penyelenggaraan pilkada 

untuk Bawaslu; 

2. Program dan anggaran pilkada 

untuk Bawaslu yang telah disahkan; 

3. Hasil pengawasan terhadap 

perencanaan program dan anggaran 

KPU. 

2 Penyusunan dan 

penandatanganan 

NPHD 

Dokumen Naskah Perjanjian Hibah 

Daerah (NPHD).  

3 Penyusunan dan 

pengesahan 

peraturan 

penyelenggaraan 

Pemilihan 

1. Rancangan Perbawaslu dan regulasi 

lain tingkat provinsi terkait 

pengawasan penyelenggaraan 

pilkada. 

2. Jadwal dan agenda pembahasan 

dan pengesahan 

Perbawaslu/regulasi lain terkait 

pengawasan penyelenggaraan 

pilkada, antara lain Rapat dengan 

DPR/DPRD, uji publik, penerimaan 

audiensi publik, dll;  

3. Sarana dan prosedur partisipasi 

publik dalam penyusunan 

Perbawaslu/regulasi lain terkait 
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pengawasan penyelenggaraan 

pilkada di provinsi 

4. Pengumuman Perbawaslu/regulasi 

lain terkait pengawasan 

penyelenggaraan pilkada yang telah 

disahkan;  

5. Hasil pengawasan terhadap 

Penyusunan dan pengesahan 

peraturan penyelenggaraan 

Pemilihan oleh KPU/KPU 

Prov/Kab/Kota 

4 Sosialisasi 

kepada 

masyarakat dan 

penyuluhan/bim 

bingan teknis 

kepada KPU 

Provinsi/KIP 

Aceh, KPU/KIP 

Kabupaten/Kota, 

PPK, PPS dan 

KPPS (Untuk 

Bawaslu Bimtek 

kepada 

Panwascam, PPL, 

pengawas TPS) 

1. Seluruh tahapan, program dan 

jadwal pelaksanaan pengawasan 

pilkada  

2. Sarana dan prosedur permintaan 

sosialisasi pengawasan partisipatif 

dan pendidikan pemilih  

3. Informasi lain terkait kebutuhan 

masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam pengawasan pilkada.  

4. Regulasi terkait pengawasan 

partisipatif 

5. Hasil pengawasan terhadap 

pelaksanaan Sosialisasi kepada 

masyarakat dan 

penyuluhan/bimbingan teknis 

kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, 

KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS 

dan KPPS oleh KPU 

5 Pembentukan 

PPK, PPS, KPPS 

(Untuk Bawaslu, 

pembentukan 

Panwascam, PPL, 

Pengawas TPS) 

1. Pengumuman seleksi penerimaan 

pengawas pemilihan, Pengumuman 

hasil tes tertulis dan calon terpilih;  

2. Sarana dan mekanisme 

pendaftaran  

3. Regulasi terkait pembentukan 

Panwascam, PPL, Pengawas TPS 

4. Sarana dan prosedur 

pelaporan/pengaduan terkait 

identitas atau pelanggaran yang 

dilakukan oleh pengawas pemilihan  
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5. Hasil pengawasan pembentukan 

PPKS, PPS, KPPS oleh KPU 

6 Pendaftaran 

pemantau 

Pemilihan 

1. Hasil Pengawasan terhadap 

pendaftaran pemantau.  

2. Hasil Pengawasan terhadap profil 

dan independensi lembaga 

pemantau. 

7 

Pengolahan 

Daftar Penduduk 

Potensial Pemilih 

Pemilihan (DP4) 

1. Hasil analisis DP4 oleh Bawaslu. 

2. Hasil pengawasan terhadap analisis 

DP4 KPU. 

8 

Pemutakhiran 

data dan daftar 

pemilih 

Hasil pengawasan terhadap 

pemutakhiran data dan daftar pemilih 

berdasarkan Perbawaslu No. 9 Tahun 

2017 tentang Pengawasan 

Pemutakhiran Data dan Penyusunan 

Daftar Pemilih Dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota. 

Sarana dan prosedur pelaporan 

terkait DPS dan DPT. 

 
TAHAP 

PENYELENGGARAAN 

 

1 Pencalonan 

Hasil pengawasan terhadap kinerja KPU 

dalam tahapan pencalonan 

Berdasarkan Perbawaslu No. 10 Tahun 

2017 tentang Pengawasan Tahapan 

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota. 

2 Sengketa Tata 

Usaha Negara 

Pemilihan 

Hasil pengawasan terhadap ketaatan 

KPU dalam menjalankan hasil 

sengketa TUN Pemilihan. 

3 Masa Kampanye Hasil pengawasan terhadap masa 

kampanye berdasarkan Perbawaslu 

No. 12 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 
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2017 tentang Pengawasan Kampanye 

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

Sarana dan prosedur pelaporan 

pelanggaran pada masa kampanye. 

Jenis-jenis pelanggaran dalam masa 

kampanye. 

4 Laporan dan 

audit dana 

kampanye 

Hasil pengawasan berdasarkan 

Perbawaslu No. 11 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota. 

5 Pengadaan dan 

pendistribusian 

perlengkapan 

pemungutan dan 

penghitungan 

suara 

Hasil pengawasan mengacu pada 

Perbawaslu No. 1 Tahun 2018 tentang 

Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, 

dan Pendistribusian Perlengkapan 

Pemungutan Suara dan Dukungan 

Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota. 

6 Pemungutan dan 

penghitungan 

suara 

Hasil pengawasan terhadap 

pelaksanaan Pemungutan dan 

penghitungan suara berdasarkan 

Perbawaslu No. 13 Tahun 2018 tentang 

Pengawasan Pemungutan dan 

Penghitungan Suara Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota. 

Sarana dan prosedur pelaporan 

pelanggaran terkait pelaksanaan 

Pemungutan, penghitungan dan 

rekapitulasi suara. 
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7 Rekapitulasi hasil 

penghitungan 

suara 

Hasil pengawasan Rekapitulasi hasil 

penghitungan suara berdasarkan 

Perbawaslu No. 14 Tahun 2018 tentang 

Pengawasan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara dan Penetapan 

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

8 Penetapan 

Pasangan Calon 

terpilih tanpa 

permohonan 

Perselisihan Hasil 

Pemilihan (PHP) 

Hasil pengawasan Penetapan Pasangan 

Calon berdasarkan Perbawaslu No. 14 

Tahun 2018 tentang Pengawasan 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 

dan Penetapan Hasil Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota. 

9 Sengketa 

Perselisihan Hasil 

Pemilihan (PHP) 

Hasil pengawasan terhadap kepatuhan 

KPU dalam melaksanakan putusan 

hasil sengketa Perselisihan Hasil 

Pemilihan (PHP).  

10 Penetapan 

Pasangan Calon 

terpilih pasca 

putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Hasil pengawasan Penetapan Pasangan 

Calon berdasarkan Perbawaslu No. 14 

Tahun 2018 tentang Pengawasan 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 

dan Penetapan Hasil Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota. 
11 Pengusulan 

pengesahan 

pengangkatan 

Pasangan Calon 

terpilih 

12 Evaluasi dan 

pelaporan 

tahapan 

Laporan evaluasi pelaksanaan pilkada 

secara keseluruhan oleh Bawaslu. 

7. INFORMASI APA SAJA YANG SEHARUSNYA DIUMUMKAN 

KPU DALAM PILKADA?  

NO TAHAPAN INFORMASI YANG DIUMUMKAN 

TAHAPAN PERSIAPAN 

1 1. Jadwal pembahasan program dan 

anggaran penyelenggaraan pilkada 
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Perencanaan 

program dan 

anggaran 

2. Dokumen rancangan program dan 

anggaran penyelenggaraan pilkada  

3. Anggaran dan program 

penyelenggaraan pilkada yang telah 

disahkan 

2 Penyusunan dan 

penandatangana

n NPHD 

Dokumen Naskah Perjanjian Hibah 

Daerah (NPHD)  

3 Penyusunan dan 

pengesahan 

peraturan 

penyelenggaraan 

Pemilihan 

1. Rancangan PKPU terkait 

penyelenggaraan pilkada 

2. Jadwal dan agenda pembahasan 

dan pengesahan PKPU terkait 

penyelenggaraan pilkada, antara 

lain Rapat dengan DPR/DPRD, uji 

publik, penerimaan audiensi publik, 

dll  

3. Sarana dan prosedur partisipasi 

publik dalam penyusunan PKPU 

terkait penyelenggaraan pilkada 

4. Pengumuman PKPU 

penyelenggaraan pilkada yang telah 

disahkan  

4 Sosialisasi 

kepada 

masyarakat dan 

penyuluhan/bimb

ingan teknis 

kepada KPU 

Provinsi/KIP 

Aceh, KPU/KIP 

Kabupaten/Kota, 

PPK, PPS dan 

KPPS 

1. Seluruh tahapan, program dan 

jadwal pelaksanaan pilkada  

2. Sarana dan prosedur permintaan 

sosialisasi pilkada dan pendidikan 

pemilih  

3. Informasi lain terkait kebutuhan 

masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam pilkada. Misalnya: Prosedur 

pembuatan suket atau link ke situs 

terkait 

5 Pembentukan 

PPK, PPS dan 

KPPS 

1. Pengumuman pendaftaran PPK  

2. Pengumuman hasil penelitian 

administrasi kelengkapan 

persyaratan calon anggota PPK 

3. Pengumuman hasil tes tertulis PPK 

4. Pengumuman hasil tes wawancara 

PPK 

5. Pengumuman Pendaftaran PPS 
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6. Pengumuman hasil penelitian 

administrasi kelengkapan 

persyaratan calon anggota PPS 

7. Pengumuman hasil tes tertulis PPS 

8. Pengumuman hasil tes wawancara 

PPS 

9. Sarana dan mekanisme 

pendaftaran secara online 

10. Pengumuman alamat kantor atau 

rumah PPK dan PPS2 

11. Sarana dan prosedur 

masukan/tanggapan hasil seleksi 

Anggota PPK, PPS, atau KPPS 

6 Pendaftaran 

pemantau 

Pemilihan 

1. Pengumuman tentang syarat, 

kewajiban, prosedur akreditasi dan 

pendaftaran, hak, larangan, kode 

etik lembaga pemantau pemilihan 

dalam negeri dan lembaga 

pemantau pemilihan asing  

2. Daftar lembaga pemantau pilkada  

3. Sarana dan mekanisme 

pendaftaran secara online 

4. Sarana dan prosedur pengaduan 

masyarakat terhadap lembaga 

survei atau jajak pendapat dan 

perhitungan cepat  

7 Pengolahan 

Daftar Penduduk 

Potensial Pemilih 

Pemilihan (DP4) 

1. Pengumuman hasil analisis DP4 

KPU 

2. Pengumuman hasil analisis DP4 

Bawaslu 

3. Pengumuman hasil analisis DP4 

setelah disinkronikasi antara hasil 

analisis DP4 KPU dan Bawaslu 

8 1. Pengumuman Daftar Pemilih 

                                                           
2 Dengan permintaan persetujuan yang bersangkutan bahwa jika terpilih 
bersedia diumumkan alamat rumahnya, untuk memudahkan 
berkoordinasi dengan masyarakat 
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Pemutakhiran 

data dan daftar 

pemilih 

Sementara  

2. Pengumuman DPS Hasil perbaikan  

3. Pengumuman jadwal pelaksanaan 

Coklit dan himbauan kepada 

masyarakat terkait pelaksanaan 

coklit  

4. Sarana dan prosedur pemberian 

tanggapan dan masukan terhadap 

DPS, termasuk Formulir terkait  

5. Pengumuman Daftar Pemilih 

Tambahan  

6. Pengumuman Daftar Pemilih 

Pindahan  

7. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap  

TAHAP PENYELENGGARAAN 

1 

 

Pencalonan 

 

1. Pengumuman materi sosialisasi 

pencalonan meliputi: a. jadwal 

pencalonan Pasangan Calon; b. 

persyaratan pencalonan bagi 

Pasangan Calon; c. mekanisme 

verifikasi persyaratan Pasangan 

Calon; d. penetapan Pasangan 

Calon; dan e. pengundian dan 

penetapan nomor urut Pasangan 

Calon 

2. Pengumuman persyaratan calon 

dan pencalonan dari partai 

politik/gabungan partai politik dan 

perseorangan 

3. Pengumuman jadwal penyerahan 

dokumen dukungan paslon 

perseorangan, jumlah minimal 

dukungan Pasangan Calon 

perseorangan dan persebarannya, 

tempat penyerahan dokumen 

dukungan Pasangan Calon 

perseorangan, dan waktu 

penyerahan dokumen dukungan 

Pasangan Calon perseorangan. 

4. Pengumuman jadwal pelaksanaan 
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verifikasi jumlah minimal 

dukungan, verifikasi administrasi, 

dan verifikasi faktual. 

5. Pengumuman dokumen daftar 

dukungan paslon dan 

persebarannya (dengan 

pembintangan NIK) 

6. Pengumuman hasil verifikasi 

jumlah minimal dukungan, 

verifikasi administrasi, dan 

verifikasi faktual. 

7. Pengumuman jadwal pendaftaran 

bakal paslon 

8. Pengumuman dokumen 

persyaratan pencalonan dan 

dokumen calon atau dilink-an ke 

infopemilu.go.id 

9. Pengumuman jadwal penelitian 

dokumen persyaratan pencalonan 

dan dokumen calon 

10. Pengumuman hasil penelitian 

dokumen persyaratan pencalonan 

dan dokumen calon 

11. Pengumuman penetapan paslon, 

pengumuman nomor urut 

12. Pengumuman hasil pemeriksaan 

kesehatan 

13. Pengumuman Harta Kekayaan  

14. Pengumuman atau pencantuman 

link pemerintah provinsi, 

kabupaten/kota yang memuat RPJP 

Daerah pada laman KPU daerah 

(tidak perlu dimuat dalam PKPU) 

2 Sengketa Tata 

Usaha Negara 

Pemilihan 

Pengumuman Putusan lembaga 

peradilan terkait proses dan hasil 

Pemilu dan Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota  

3 Masa kampanye 1. Ketentuan Kampanye 

2. Jadwal Kampanye 

3. Visi-misi dan program kerja paslon 
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4. Pengumuman daftar nama Tim 

Kampanye yang telah didaftarkan 

KPU Provinsi/KIP Aceh dan 

KPU/KIP Kabupaten/Kota 

5. Nama akun sosial media yang 

digunakan untuk pemilihan 

(usulan) 

6. Penyiaran secara langsung atau 

siaran tunda melalui lembaga 

penyiaran publik acara debat calon 

Kepala Daerah  

7. Larangan terkait materi dan/atau 

ujaran Kampanye  

8. Lokasi pemasangan alat peraga 

kampanye 

4 Laporan dan 

audit dana 

kampanye 

1. Pengumuman LADK  

2. Pengumuman LPSDK  

3. Pengumuman LPPDK 

4. Daftar Penyumbang dari 

Perseorangan, Kelompok dan 

Badan Hukum  

5 Pengadaan dan 

pendistribusian 

perlengkapan 

pemungutan 

dan 

penghitungan 

suara 

1. Pengumuman pelaksanaan lelang  

2. Pengumuman mekanisme 

partisipasi lelang  

3. Pengumuman peserta lelang dan 

profil perusahaan  

4. Pengumuman pemenang lelang  

 

6 

Pemungutan 

dan 

penghitungan 

suara 

1. Pengumuman hasil penghitungan 

suara di TPS  

2. Pemilih yang berhak memberikan 

suara di TPS 

3. Pengumuman hari, tanggal, dan 

waktu Pemungutan Suara, dan 

nama TPS kepada Pemilih di wilayah 

kerjanya 

4. Pengumuman jadwal penyerahan 

Formulir C-6 dan prosedur 

mendapatkannya jika belum 

diberikan oleh petugas 
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5. Pengumuman tentang 1. jumlah 

Surat Suara yang diterima; 2. tata 

cara pemberian suara; 3. tata cara 

penyampaian keberatan oleh Saksi, 

PPL atau Pengawas TPS, Pemantau 

Pemilihan atau warga 

masyarakat/Pemilih; dan 4. tata 

cara pemantauan oleh Pemantau 

Pemilihan; 

6. Larangan menggunakan telepon 

genggam dan/atau alat perekam 

selama di bilik suara 

7. Pengumuman jika paslon 

berhalangan tetap atau dijatuhi 

pidana dengan putuhan yang 

berkekuatan hukum tetap 

8. Pengumuman tentang prioritas 

memberikan suara untuk pemilih 

penyandang disabilitas, ibu hamil 

atau orang tua  

9. Pengumuman hak pemilih untuk 

menerima penggantian surat suara 

sebanyak satu kali jika surat suara 

dalam keadaan rusak atau keliru 

dicoblos 

10. Pengumuman prosedur pemberian 

suara bagi pemilih yang tidak 

terdaftar di DPT (dengan e-KTP atau 

suket) atau kehabisan surat suara 

11. Hak-hak pemilih penyandang 

disabilitas 

12. Hak-hak pemilih yang sedang sakit  

13. Hak-hak pemilih penderita gangguan 

jiwa 
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14. Hak-hak Pemilih yang sedang 

menjalani pidana penjara di 

lembaga pemasyarakatan atau 

rumah tahanan negara, dan petugas 

atau karyawan lembaga 

pemasyarakatan atau rumah 

tahanan negara 

15. Pengumuman bahwa kegiatan 

penghitungan suara bersifat terbuka  

16. Pengumuman formulir Model C-KWK 

berhologram, Model C1.Plano KWK 

berhologram, dan Model C7-KWK 

setelah ditandatangani oleh KPPS 

dan Saksi yang hadir, serta formulir 

Model A4-KWK, Model A3-KWK, dan 

Model A.TbKWK setelah rapat 

pemungutan dan penghitungan 

suara berakhir. 

17. Pengumuman adanya hak Pasangan 

Calon, Saksi, PPL atau Pengawas 

TPS, Pemantau Pemilihan atau 

masyarakat/Pemilih melalui Saksi, 

PPL atau Pengawas TPS terhadap 

pelaksanaan Penghitungan Suara di 

TPS 

18. Pengumuman salinan formulir 

Model C-KWK dan Model C1-KWK di 

lingkungan TPS yang mudah diakses  

19. Pengumuman dengan 

menempelkan daftar Pemilih tetap, 

Daftar Pemilih Tambahan, serta 

nama dan foto pasangan calon di 

TPS oleh KPPS untuk persiapan 

pemungutan suara  

20. Pengumuman hari, tanggal, waktu 

dan tempat Penghitungan Suara 

ulang pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi di KPU/KIP 

Kabupaten/Kota 
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21. Pengumuman salinan Formulir 

Model C-KWK dan Model C1-KWK 

yang dipindai (scan) di laman KPU 

melalui Situng pada hari 

pemungutan suara.  

7 Rekapitulasi 

hasil 

penghitungan 

suara 

1. Pengumuman Berita Acara 

Pemungutan dan Sertifikat Hasil 

Penghitungan Suara dari seluruh 

TPS di wilayah kerjanya 

menggunakan formulir Model C-

KWK dan Model C1-KWK, dengan 

cara menempelkannya pada sarana 

pengumuman di desa atau sebutan 

lain/kelurahan 

2. Jadwal rapat rekapitulasi hasil 

penghitungan suara 

3. Menempelkan formulir Model 

DAA.Plano-KWK 

4. Pengumuman kejadian khusus 

dan/atau keberatan saksi dalam 

pelaksanaan pemungutan dan 

penghitungan suara di TPS yang 

tertuang dalam Model C2-KWK pada 

saat proses rekapitulasi di tingkat 

kecamatan dan status 

penyelesaiannya 

5. Pengumuman DPT, DPTb, DPPh dan 

Model C7-KWK masing-masing TPS 

yang dihimpun menjadi 1 (satu) 

bagian per wilayah desa atau 

sebutan lain/kelurahan. 

6. Pengumuman rekapitulasi hasil 

penghitungan suara di tingkat 

kecamatan  

7. Pengumuman hasil pindaian (scan) 

formulir Model DAA-KWK, Model DA-

KWK, Model DA1-KWK di situng  

8. Pengumuman rekomendasi 

Panwascam terhadap rekapitulasi 

hasil penghitungan suara 
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9. Pengumuman jadwal rekapitulasi 

hasil penghitungan suara KPU 

Kab/Kota 

10. Pengumuman rekapitulasi hasil 

penghitungan suara di papan 

pengumuman dan/atau laman 

KPU/KIP Kabupaten/Kota 

11. Rekomendasi Panwas 

Kabupaten/Kota terkait rekapitulasi 

penghitungan suara 

12. Pengumuman jadwal Rekapitulasi 

Hasil Penghitungan Suara KPU 

Kab/Kota 

13. Pengumuman rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara tingkat provinsi 

14. Rekomendasi Bawaslu Provinsi 

terkait rekapitulasi penghitungan 

suara 

15. Pengumuman hasil rekapitulasi 

penghitungan suara Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur 

berdasarkan hasil rekapitulasi 

penghitungan suara di KPU 

Kabupaten/Kota  

16. Pengumuman sertifikat hasil 

penghitungan suara pada tempat 

pengumuman di KPU Provinsi oleh 

KPU Provinsi  

17. Pengumuman sertifikat hasil 

penghitungan suara  

18. Pengumuman penetapan 

rekapitulasi hasil penghitungan 

suara dan penetapan pasangan 

calon terpilih  

8 Penetapan 

Pasangan Calon 

terpilih tanpa 

permohonan 

Perselisihan 

1. Pengumuman Keputusan KPU 

Provinsi tentang pengesahan hasil 

Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur 

2. Pengumuman penetapan Pasangan 

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 
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Hasil Pemilihan 

(PHP) 

terpilih 

3. Pengumuman penetapan Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

terpilih 

4. Pengumuman pasangan Calon 

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur 

terpilih 

5. Pengumuman penetapan hasil 

rekapitulasi penghitungan suara 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

serta Walikota dan Wakil Walikota 

berdasarkan rekapitulasi hasil 

penghitungan suara dari seluruh 

PPK di wilayah Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan 

6. Pengumuman pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati serta 

pasangan Calon Walikota dan Wakil 

Walikota terpilih  

9 Sengketa 

Perselisihan 

Hasil Pemilihan 

(PHP) 

Pengumuman Putusan Sengketa 

Hasil Pemilihan (PHP) 

10 Penetapan 

Pasangan Calon 

terpilih pasca 

putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

1. Pengumuman Keputusan KPU 

Provinsi tentang pengesahan hasil 

Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur 

2. Pengumuman pasangan Calon 

Gubernur dan Calon Wakil 

Gubernur terpilih;  

3. Pengumuman penetapan hasil 

rekapitulasi penghitungan suara 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

serta Walikota dan Wakil Walikota 

berdasarkan rekapitulasi hasil 

penghitungan suara dari seluruh 

PPK di wilayah Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan 

4. Pengumuman pasangan Calon 
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Bupati dan Wakil Bupati serta 

pasangan Calon Walikota dan Wakil 

Walikota terpilih  

11 Pengusulan 

pengesahan 

pengangkatan 

Pasangan Calon 

terpilih 

Pengumuman berita acara dan 

Keputusan tentang penetapan 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur terpilih kepada DPRD 

Provinsi/Dewan Perwakilan Provinsi 

Aceh 

Pengumuman berita acara dan 

Keputusan tentang penetapan 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota terpilih kepada DPRD 

Kabupaten/Kota atau Dewan 

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. 

12 Evaluasi dan 

pelaporan 

tahapan 

Pengumuman Evaluasi dan Laporan 

Tahapan Penyelenggaraan Pilkada 

Informasi di atas bersifat dinamis. Bisa jadi ada informasi-

informasi lain yang seharusnya diumumkan sesuai 

dengan perkembangan peraturan perundang-undangan 

dan kebutuhan masyarakat.  

Untuk informasi yang wajib diumumkan terkait 

pelaksanaan pemilu baik oleh Bawaslu maupun KPU, 

perlu dirumuskan oleh PPID bersama Biro/Bagian terkait 

di Bawaslu dan di KPU.  
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BAB VII 

PELAYANAN  

INFORMASI PUBLIK 

1. APA PENGERTIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK? 

Pelayanan informasi publik adalah pelayanan yang 

dilakukan Badan Publik untuk memenuhi hak masyarakat 

atas informasi publik, berdasarkan permintaan.  

Pelayanan informasi publik meliputi pelayanan secara 

administratif (sesuai UU KIP) dengan standar perilaku 

sesuai peraturan perundang-undangan (UU Pelayanan 

Publik). 

Memberikan pelayanan informasi publik bukan otomatis 

memberikan informasi yang diminta oleh pemohon. 

Badan Publik berhak untuk tidak memberikan informasi 

yang diminta oleh pemohon sesuai prosedur dan materi 

pengecualian yang diatur oleh UU.  

2. APA SAJA JENIS PELAYANAN PUBLIK YANG ADA DI 

BAWASLU? 

a. Pelayanan atas pertanyaan publik (konsultasi); 

b. Pelayanan atas permohonan informasi publik; 

c. Pelayanan atas pengaduan perilaku pejabat publik 

(whistle blowing system); 

d. Pelayanan atas pelaporan dugaan pelanggaran 

pilkada atau pemilu (administratif, pidana, kode etik 

penyelenggara). 
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3. APA STANDAR PERILAKU PELAYANAN MENURUT UU 

PELAYANAN PUBLIK? 

Sebagai salah satu jenis pelayanan publik, maka perilaku 

pelayanan informasi juga mengacu pada perilaku 

pelayanan publik yang ada dalam Pasal 34 UU No. 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu:  

a. Adil dan tidak diskriminatif;  

b. Cermat; santun dan ramah;  

c. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang 

berlarut-larut; profesional; 

d. Tidak mempersulit;  

e. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; 

menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan 

integritas institusi penyelenggara;  

f. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang 

wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan;  

g. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk 

menghindari benturan kepentingan;  

h. Tidak menyalahgunakan sarana dan  prasarana  serta 

fasilitas pelayanan publik;  

i. Tidak memberikan informasi yang salah atau 

menyesatkan dalam menanggapi permintaan 

informasi serta proaktif dalam memenuhi 

kepentingan masyarakat;  

j. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau 

kewenangan yang dimiliki;  

k. Sesuai dengan kepantasan; dan tidak menyimpang 

dari prosedur.  

4. BAGAIMANA PERSPEKTIF KITA TERHADAP PEMOHON 

INFORMASI? 

Pemohon adalah pihak yang datang untuk mendapatkan 

haknya sebagai warga negara, yang dikelola oleh kita 
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sebagai aparatur sipil negara. Karena itu, kita wajib 

memberikan pelayanan dengan baik.  

Pelayanan terdiri dari tindakan administratif (mencatat 

dalam buku registrasi, memberikan formulir pemohonan 

informasi, memberikan tanda terima), perilaku dan etika 

serta prinsip-prinsip pelayanan informasi. Hal tersebut 

harus lahir dari perspektif yang benar terhadap pemohon 

informasi.   

5. APA DAMPAK POSITIF DARI PELAYANAN INFORMASI YANG 

BAIK? 

a. Terpenuhinya hak publik atas informasi. Hak atas 

informasi ini, bisa jadi merupakan jembatan untuk 

mendapatkan hak-hak lainnya; 

b. Membangun akuntabilitas kinerja; 

c. Meningkatkan kualitas relasi Bawaslu dan publik;  

d. Membangun citra baik Bawaslu; 

e. Menghindarkan potensi sengketa informasi dan 

pelaporan ke DKPP, KASN, ORI, dan lembaga terkait 

lainnya. 

6. APA UKURAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG BAIK? 

Ukuran pelayanan informasi publik yang baik diketahui 

dari hal-hal sebagai berikut:  

CARA 

MEMBERIKAN 
KUANTITAS KUALITAS 

Berdasarkan 

pengumuman  

- Jumlah informasi 

yang dipublikasikan 

sesuai ketentuan UU 

- Keragaman media 

publikasi (situs web, 

media sosial, papan 

pengumuman, TV, 

Radio, surat kabar, 

dll) 

- Kedalaman 

informasi 

- Tingkat informatif 

situs web 

(penataan menu, 

sensitivitas mesin 

pencari, 

kelengkapan peta 

situs, dll) 
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- Keragaman bentuk 

informasi (narasi, 

infografis, video, dll) 

- Perlindungan data 

pribadi 

Berdasarkan 

Permintaan 

- Keragaman sarana 

pelayanan (meja 

pelayanan, telepon, 

fax, situs web, email, 

aplikasi, whatsapp) 

- Kelengkapan pada 

sarana pelayanan. 

Misal: ada fasilitas 

untuk mengetahui 

posisi permohonan 

informasi.  

- Cepat, tepat waktu, 

biaya ringan, dan 

cara sederhana 

- Ketepatan 

informasi yang 

diberikan  

- Perlindungan data 

pribadi 

- Kemudahan 

menggunakan 

sarana 

permohonan   

7. APA SAJA SUMBER PENILAIAN KUALITAS PELAYANAN?  

Untuk mengetahui sejauhmana kualitas pelayanan 

informasi Badan Publik, Anda dapat mengetahuinya 

berdasarkan sumber-sumber di bawah ini: 

a. Respon atau testimoni pemohon informasi; 

b. Evaluasi internal yang tercantum dalam Laporan 

Tahunan Layanan Informasi; 

c. Penilaian dari Komisi Informasi;  

d. Penilaian dari Bawaslu RI; dan 

e. Penilaian dari lembaga lainnya, misalnya 

Kementerian Komunikasi dan Informasi, Ombudsman 

Republik Indonesia, dan lain-lain. 

8. APA SAJA HAK PEMOHON INFORMASI? 

Pemohon informasi berhak: 

a. Mengajukan permohonan secara tertulis dan tidak 

tertulis; 

b. Mendapatkan bantuan pengisian formulir 

permohonan;  

c. Mendapatkan bukti tanda terima permohonan 

informasi; 
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d. Mendapatkan bukti tanda terima pemberian 

informasi; 

e. Mendapatkan pemberitahuan atas permohonan yang 

diajukan; 

f. Mendapatkan informasi tentang perpanjangan masa 

pemberitahuan dari Badan Publik;  

g. Mengajukan keberatan terhadap prosedur pelayanan, 

perilaku pelayanan, biaya pelayanan atau terhadap 

informasi yang dinyatakan dikecualikan oleh Badan 

Publik; 

h. Mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang 

penolakan Badan Publik atas permohonan yang 

diajukan; 

i. Mendapatkan informasi sesuai permintaan (subjek 

informasi, cara mendapatkan, bentuk informasi);  

j. Mengajukan permohonan sengketa ke Komisi 

Informasi jika tidak dapat menerima atau tidak puas 

dengan respon Badan Publik (Atasan PPID) terhadap 

keberatan yang diajukan pemohon; 

k. Mendapatkan informasi tentang prosedur pelayanan, 

maklumat pelayanan, hak pemohon, dan informasi 

lain terkait proses pemenuhan hak atas informasi; 

l. Mendapatkan pendampingan atau perlakuan khusus 

bagi pemohon disabilitas. 

9. SEJAUHMANA ALASAN PERMINTAAN INFORMASI DAPAT 

DIBENARKAN?  

Dalam Pasal 4 ayat (3) UU KIP disebutkan bahwa setiap 

pemohon informasi publik berhak mengajukan 

permintaan informasi publik disertai alasan permintaan 

tersebut. Sementara dalam Pasal 3 huruf a UU KIP 

disebutkan bahwa “Undang-Undang ini bertujuan untuk 

menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana 

pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, 

serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.”  
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Jadi, alasan yang paling dasar dari sebuah permintaan 

informasi adalah untuk mengetahui.  Hal ini dipertegas 

pada Bagian Menimbang dalam UU KIP yang 

menyebutkan: a. bahwa informasi merupakan kebutuhan 

pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan 

lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting 

bagi ketahanan nasional; b. bahwa hak memperoleh 

informasi merupakan hak asasi manusia dan 

keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri 

penting negara demokratis yang menjunjung tinggi 

kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan 

negara yang baik.  

Adapun alasan permohonan dibutuhkan dalam rangka 

dua tujuan atau manfaat sebagaimana dijelaskan pada 

tanya-jawab di bawah ini.  

10. APA MANFAAT PENCANTUMAN ALASAN ATAU TUJUAN 

DALAM PERMOHONAN INFORMASI? 

Dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa setiap pemohon 

informasi berhak mengajukan permintaan informasi 

publik disertai dengan alasan permintaan tersebut. Apa 

manfaat pencatuman alasan atau tujuan ini?  

Pertama, untuk memastikan ketepatan informasi yang 

diberikan oleh Badan Publik (sesuai dengan kebutuhan 

atau keinginan pemohon).  

Kedua, untuk mengetahui tren tujuan penggunaan 

informasi publik. Dengan mengetahui ini, maka bisa jadi 

Badan Publik perlu meningkatkan klasifikasi informasi 

dari tersedia setiap saat menjadi diumumkan. Selain itu, 

secara substansi, bisa jadi lebih detil, dengan format open 

data (machine readable), atau dengan pengolahan 

tematik, dan lain-lain. 
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11. APAKAH PEMOHON DAPAT MENGGUNAKAN INFORMASI DI 

LUAR ALASAN ATAU TUJUAN YANG DITULIS DI FORMULIR? 

Ya. Penggunaan informasi publik yang telah dinyatakan 

terbuka merupakan hak masyarakat. Jika tujuannya 

untuk melawan hukum, misalnya untuk memeras Badan 

Publik, silakan dilaporkan ke polisi. Dasar laporan bukan 

karena ketidaktepatan dalam tujuan permohonan dan 

penggunaan, tetapi karena tindakan pemerasan tadi. 

Penggunaan informasi oleh publik atau pemohon, di luar 

tanggung jawab Badan Publik.  

12. APA TUJUAN PENCANTUMAN IDENTITAS DIRI DALAM 

PERMOHONAN INFORMASI? 

a. Untuk membuktikan kedudukan hukum pemohon 

sebagai warga negara Indonesia;  

b. Untuk pengiriman informasi publik yang diminta 

sesuai alamat pada identitas diri; 

c. Untuk menjamin hak pemohon informasi jika yang 

bersangkutan mengajukan keberatan, permohonan 

sengketa informasi, dan upaya hukum selanjutnya; 

dan 

d. Sebagai bahan bagi Badan Publik untuk melakukan 

pemetaan latar belakang pemohon informasi, dalam 

rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi 

publik. 

13. BAGAIMANA PROSEDUR PELAYANAN ATAS PERMOHONAN 

INFORMASI PUBLIK? 

Berikut ini prosedur dan hal-hal yang perlu dilakukan 

Badan Publik ketika melayani pemohon informasi, yaitu: 

a. Pastikan tujuan pemohon adalah mendapatkan 

informasi/dokumen; 

b. Jika informasi yang diminta ada di situs web, 

persilakan pemohon untuk mengunduh informasi 
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tersebut. Jika pemohon tetap ingin mendapatkan 

secara tercetak (hardcopy), berikan sesuai ketentuan; 

c. Berikan pemohon formulir permohonan informasi; 

d. Catat permohonan dalam buku registrasi; 

e. Berikan tanda terima permohonan informasi; 

f. Jika informasi yang diminta tersedia, Badan Publik 

dapat langsung memberikannya. Pemberian 

informasi disertai dengan tanda terima pemberian 

informasi; 

g. Jika Anda membutuhkan waktu untuk memberikan 

jawaban atas permohonan informasi, sampaikan 

kepada pemohon bahwa Anda akan menyampaikan 

surat pemberitahuan secara tertulis paling lambat 

dalam 10 (sepuluh) hari kerja;  

h. Jika Anda masih memerlukan waktu, sampaikan 

kepada pemohon secara tertulis bahwa Anda 

meminta tambahan waktu selama 7 (tujuh) hari 

sebagaimana ketentuan UU KIP. Dalam rentang 

waktu tersebut Anda diwajibkan memberitahukan, 

apakah permohonan yang diminta dapat diberikan 

atau tidak dapat diberikan. Alasan tidak dapat 

diberikannya informasi, antara lain karena informasi 

tersebut merupakan informasi publik yang 

dikecualikan, belum dikuasai, belum 

didokumentasikan, atau tidak berada di bawah 

kewenangan lembaga Anda;  

i. Jika pemohon ingin mengajukan keberatan, berikan 

formulir keberatan kepada pemohon. Sampaikan 

bahwa keberatan pemohon diajukan paling lambat 30 

(tiga puluh) hari setelah ditemukannya alasan 

keberatan, atau 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya 

masa pemberian jawaban atas PPID (tidak ada 

tanggapan dari Atasan PPID); 

j. Badan Publik wajib memberikan jawaban atas 

keberatan pemohon, paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari sejak diterimanya permohonan keberatan. 
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14. APA TUJUAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 

PEMOHON INFORMASI? 

Pertama, kedudukan hukum (legal standing) untuk 

menentukan apakah pemohon berhak atau tidak 

mendapatkan informasi publik yang wajib tersedia setiap 

saat. Jika pemohon adalah warga negara dan/atau badan 

hukum Indonesia, maka pemohon berhak mendapatkan 

informasi tersebut, sesuai prosedur yang ada dalam UU 

KIP.  

Kedua, kedudukan hukum untuk menentukan apakah 

pemohon berhak atau tidak mendapatkan informasi 

pribadi tertentu (yang bersifat tertutup). Misalnya, hasil 

seleksi administrasi, wawancara, tes psikologi, dan fit and 

proper test seorang calon pejabat publik. Seorang 

pemohon berhak mendapat informasi tersebut, jika 

terkait hasil atau nilai dari yang bersangkutan.  

15. BAGAIMANA JIKA PEMOHON TIDAK MEMBAWA KARTU 

IDENTITAS DIRI? 

Jika pemohon tidak membawa kartu identitas diri, 

lakukanlah hal-hal berikut ini: 

a. Beri penjelasan kepada pemohon tentang tujuan dari 

pelampiran kartu identitas diri; 

b. Identifikasi sifat informasi yang diminta, apakah 

terbuka, sensitif, atau berpotensi dikecualikan. Pada 

dasarnya, semua informasi publik bersifat terbuka, 

selain yang telah ditetapkan sebagai informasi 

dikecualikan; 

c. Jika informasi yang diminta adalah informasi publik 

yang bersifat terbuka, lihat kembali apakah informasi 

tersebut diklasifikasikan sebagai informasi yang wajib 

diumumkan. Jika ya, informasi dapat diberikan, 

meskipun tanpa identitas diri. Kesalahan justru 
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terletak pada Badan Publik yang tidak mengumumkan 

informasi tersebut; 

d. Jika informasi yang diminta adalah informasi yang 

wajib tersedia setiap saat, sebenarnya diharuskan 

melampirkan identitas diri. Jika identitas diri 

tertinggal, minta pemohon untuk melengkapi 

identitas diri pada saat pengambilan informasi. Jika 

identitas diri hilang, minta pemohon untuk membuat 

surat keterangan dari Kepolisian. Jika identitas diri 

dalam proses pembuatan, minta surat keterangan 

dari Dinas Dukcapil; 

e. Jika pemohon tidak dapat menyediakan dengan 

segera identitas diri, sementara informasi tersebut 

sangat dibutuhkan pemohon dan dipastikan tidak 

memiliki potensi dampak negatif, maka dapat 

dipertimbangkan untuk diberi kepada pemohon. 

Namun pemohon tetap diminta untuk melengkapi 

data diri ketika pemohon telah memiliki identitas 

tersebut.  

16. APA KEBUTUHAN MINIMAL UNTUK PELAYANAN SECARA 

LANGSUNG? 

a. Meja pelayanan dan alat tulis; 

b. Buku registrasi; 

c. Formulir permohonan informasi; 

d. Tanda terima permohonan informasi; 

e. Tanda terima pemberian informasi; 

f. Formulir pemberitahuan atas permohonan informasi; 

g. Formulir pengajuan keberatan;  

h. Tanda terima pengajuan keberatan; dan 

i. Formulir penolakan atas permohonan informasi. 

Format formulir, tanda terima, dan buku registrasi dapat dilihat 

di Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). 
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17. INFORMASI APA SAJA YANG SEHARUSNYA DITAMPILKAN DI 

RUANG PELAYANAN? 

a. Maklumat Pelayanan informasi; 

b. Jadwal pelayanan informasi; 

c. Hak-hak pemohon informasi 

d. Kewajiban-kewajiban pemohon informasi 

e. Prosedur pelayanan informasi; 

f. Nama petugas piket Desk Pelayanan; 

g. Biaya pelayanan informasi; 

h. Struktur PPID; 

i. Kalender pelayanan informasi sebagai reminder 

(pengingat) agar pelayanan tidak melebihi jangka 

waktu yang ditetapkan. 

18. APA SAJA NILAI TAMBAH DALAM PELAYANAN? 

a. Permudah publik menemukan ruang pelayanan. 

Misalnya dengan membuat petunjuk arah; 

b. Sosialisasikan sarana pelayanan. Melalui media 

sosial, situs web, papan penguman, iklan layanan 

masyarakat di radio, surat kabar, atau TV lokal;  

c. Sediakan panduan yang mudah dipahami. Antara lain: 

prosedur permohonan informasi, prosedur keberatan, 

dan prosedur permohonan sengketa; 

d. Sediakan sarana atau fasilitas yang mempermudah 

pelayanan. Misalnya, komputer dan wifi untuk publik; 

e. Buat sistem pelayanan secara terintegrasi. Mulai dari 

satpam atau resepsionis”. Mereka perlu memahami 

jika ada yang datang meminta informasi, data, 

dokumen, atau sejenisnya diarahkan ke ruang 

pelayanan informasi;  

f. Untuk informasi tertentu, sajikan dalam format data 

terbuka; 
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g. Minta pendapat publik terhadap pelayanan Anda. 

Misal: meminta testimoni, survei kepuasan pemohon 

informasi, kotak saran, dan lain-lain. 

h. Beri perhatian pada costumer journey, yaitu tempat-

tempat yang mungkin akan didatangi oleh pemohon 

informasi. Misalnya, toilet; dan  

i. Bangun branding. Branding bertujuan untuk 

mendekatkan atau memperkuat persepsi publik 

terhadap realitas. Bangun pelayanan yang baik. 

Setelah itu, dekatkan persepsi publik. Bisa melalui 

tagline, simbol, ucapan atau perilaku pelayanan. Jadi, 

branding bukan manipulasi persepsi, tetapi upaya 

membangun penguatan persepsi yang berbasis pada 

realitas.  

19. MEDIA APA YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK 

PERMOHONAN INFORMASI? 

Surat, surat elektronik, faximile, whatsapp, telepon, 

aplikasi, situs web, atau datang langsung ke ruang 

pelayanan. 

20. APAKAH SEMUA PERMOHONAN INFORMASI WAJIB DICATAT 

DI BUKU REGISTRASI DAN MELALUI FORMULIR 

PERMOHONAN? 

Sepanjang permohonan tersebut dilayani oleh petugas 

pelayanan, maka sebaiknya dicatat dalam buku registrasi. 

Misalnya, pemohon meminta informasi yang sudah ada di 

situs web, maka petugas dapat mengarahkan agar yang 

bersangkutan mengunduh langsung dari situs web.  

Meski tidak diberikan formulir, kedatangan pemohon 

tersebut tetap dicatat dalam buku registrasi dengan diberi 

keterangan bahwa pemohon diarahkan mengunduh dari 

situs web. Pencatatan ini penting agar kinerja petugas 

terdokumentasi sebagai bahan laporan tahunan layanan 

informasi, bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan.  



 127 

21. APA YANG PERLU DISAMPAIKAN BADAN PUBLIK KE 

PEMOHON TERKAIT PERLINDUNGAN DATA PRIBADI? 

a. Permintaan data pribadi semata-mata untuk 

kepentingan pelayanan informasi, yaitu: memberikan 

jaminan kepada pemohon jika ingin mengajukan 

keberatan dan sengketa informasi; memberikan 

pemberitahuan dan konfirmasi kepada pemohon 

informasi;  

b. Badan Publik akan memberitahukan kepada 

pemohon jika terjadi kegagalan perlindungan data 

pribadi dan mengupayakan pemulihannya;  

c. Badan Publik akan memberikan sanksi kepada 

oknum internal yang mengambil data pribadi 

pemohon di luar kepentingan pelayanan informasi;  

d. Badan Publik menyediakan mekanisme 

pengaduan/keberatan bagi pemohon atas dugaan 

tidak terlindunginya data pribadi pemohon;  

e. Badan Publik akan memusnahkan data pribadi 

pemohon sesuai peraturan perundang-undangan 

atau dimusnahkan atas permintaan pemohon dengan 

alasan yang dibenarkan oleh peraturan per-UU-an 

(lihat Peraturan Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik). 

22. APAKAH ARSIP DAPAT DIAKSES PUBLIK? 

Ada dua pasal dalam UU No. 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, yang relevan untuk menjawab ini. Pertama, 

Pasal 17 ayat (1) huruf b: Unit kearsipan pada pencipta 

arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 

memiliki fungsi: b. pengolahan arsip dan penyajian arsip 

menjadi informasi. Kedua, Pasal 68 ayat (1): Pencipta 

arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip 

dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media 

meliputi media elektronik dan/atau media lain. 
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Adapun yang dimaksud arsip adalah fisik (media) 

informasi tersebut. Fisik arsip ini tidak dapat dimiliki oleh 

pihak lain. Arsip hanya dapat dimiliki oleh lembaga 

pencipta arsip atau penyelenggara arsip. Sementara yang 

dapat dimiliki oleh pihak lain, berupa arsip yang telah 

dialihmediakan (difotokopi, dipindai, atau difoto) dan 

arsip yang telah diolah menjadi informasi (misal: 

infografis). 

23. BOLEHKAH KITA MENUNDA PEMBERIAN INFORMASI 

KEPADA PEMOHON INFORMASI? 

Sebagai hak publik, maka informasi publik harus 

diberikan secara cepat kepada pemohon, agar manfaat 

informasi tersebut tidak berkurang atau hilang. Untuk 

memberikan kepastian hukum, UU KIP memberikan 

batasan waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja kepada 

Badan Publik untuk menyampaikan pemberitahuan 

kepada pemohon informasi. Jika waktu tersebut tidak 

memadai, Badan Publik dapat meminta perpanjangan 

waktu secara tertulis selama 7 (tujuh) hari kerja.  

Jika informasi telah tersedia, dipastikan bersifat terbuka 

dan tidak bersifat sensitif, maka seharusnya dapat 

diberikan pada saat permintaan. Adapun 10 + 7 hari kerja 

dibutuhkan, jika informasi yang diminta memerlukan 

pengujian (terbuka/tertutup), tersebar di berbagai unit 

sehingga membutuhkan waktu koordinasi, atau perlu 

diolah karena informasi tersebut bersifat sensitif.  

24. BAGAIMANA MENGELOLA KEBERATAN PEMOHON 

INFORMASI?  

Pertama, pihak yang mengajukan keberatan merupakan 

warga yang berupaya mendapatkan haknya. Bisa jadi, 

kesalahan justru terletak pada kita di Badan Publik. 

Dengan demikian, melalui mereka, kita mendapatkan 
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pembelajaran untuk membangun perbaikan. Karena itu, 

kehadiran mereka harus dipandang secara positif. 

Kedua, mengetahui adanya hak untuk mengajukan 

keberatan dan prosedurnya merupakan hak pemohon 

informasi. Karena itu, di balik lembar formulir 

permohonan informasi tercantum informasi tersebut. 

Formulir keberatan juga seharusnya tersedia di ruang 

pelayanan dan di situs web.  

Ketiga, dokumentasikan proses keberatan yang diajukan 

pemohon. Pasal 35 ayat (1) UU KIP mensyaratkan bahwa 

keberatan diajukan secara tertulis. Jika pemohon 

mengajukan secara lisan, maka petugas yang menuliskan 

di formulir keberatan. Kemudian, minta pemohon untuk 

menandatangani formulir tersebut. 

Keempat, alasan pengajuan keberatan oleh pemohon 

informasi, dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu: 

substansi, prosedur, dan biaya, sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP. 

NO ALASAN KEBERATAN HURUF 

1 Subtansi 

informasi 

Permintaan ditolak karena 

alasan pengecualian 

sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 17   

Huruf a 

Tidak disediakannya informasi 

berkala 

Huruf b 

Permintaan ditanggapi tidak 

sebagaimana yang diminta 

Huruf d 

2 Prosedur 

informasi 

Permintaan tidak ditanggapi Huruf c 

Permintaan ditanggapi tidak 

sebagaimana yang diminta 

Huruf d 

Permintaan tidak dipenuhi Huruf e 

Waktu pelayanan yang melebihi 

ketentuan 

Huruf g 

3 Biaya Biaya tidak wajar Huruf f 
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Selain alasan di atas, pada dasarnya pemohon juga dapat 

mengajukan keberatan atas perilaku pelayanan yang 

tidak sesuai dengan standar perilaku pelayanan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU No. 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik. (Lihat Tanya Jawab No. 

3). 

Kelima, utamakan penyelesaian keberatan secara 

musyawarah. Pasal 35 ayat (2) UU KIP menyebutkan 

bahwa alasan keberatan karena tidak disediakannya 

informasi berkala, permintaan tidak ditanggapi, 

permintaan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, 

permintaan tidak dipenuhi, biaya tidak wajar, waktu 

pelayanan yang melebihi ketentuan dapat diselesaikan 

secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Sebagai 

catatan, hasil musyawarah di sini, bukanlah sesuatu yang 

melanggar UU dan Badan Publik tetap berupaya 

memenuhi hak-hak pemohon informasi. 

Keenam, penuhi segera hak-hak pihak yang mengajukan 

keberatan. Apalagi jika informasi yang diminta tersebut 

hendak digunakan oleh pemohon untuk kepentingan yang 

dibatasi oleh waktu tertentu.   

25. MENGAPA DIPERLUKAN MUSYAWARAH DALAM 

PENYELESAIAN KEBERATAN? 

Dalam Pasal 35 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa 

alasan keberatan karena tidak disediakannya informasi 

berkala, permintaan tidak ditanggapi, permintaan 

ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, permintaan 

tidak dipenuhi, biaya tidak wajar, waktu pelayanan yang 

melebihi ketentuan dapat diselesaikan secara 

musyawarah oleh kedua belah pihak. 

Musyawarah diperlukan sebab mungkin saja hal-hal yang 

menyebabkan keberatan tersebut bukan tindakan yang 
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disengaja oleh petugas, tetapi karena faktor-faktor lain. 

Misalnya:  

a. Pendokumentasian informasi di internal Badan Publik 

yang tidak rapi sehingga dibutuhkan waktu yang 

melebihi ketentuan untuk mendapatkan informasi 

tersebut; 

b. Surat permohonan informasi yang salah alamat 

(masuk ke Bagian lain); 

c. Kesalahan petugas Badan Publik menulis email atau 

alamat tujuan pengiriman surat; 

d. Kelalaian petugas menghitung rentang waktu 

pelayanan; dan lain-lain.  

26. MENGAPA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TIDAK DAPAT 

DISELESAIKAN MELALUI MUSYAWARAH?  

Keberatan terhadap informasi yang dikecualikan tidak 

dapat diselesaikan secara musyawarah sebab 

merupakan keputusan dari Badan Publik berdasarkan uji 

konsekuensi yang melibatkan seluruh struktur pada PPID. 

Berbeda dengan kasus-kasus yang diuraikan pada No. 15 

di atas, dimana potensi kesalahan kemungkinan terjadi 

pada individu pelaksana.  

Jika Atasan PPID menilai ada kesalahan pada putusan 

pengecualian, maka dimungkinkan adanya perubahan. 

PPID dapat meminta penjelasan lebih detil dari pihak yang 

mengajukan keberatan mengenai alasan diajukannya 

keberatan tersebut.   

27. APA PENGERTIAN DARI VEXATIOUS RESQUEST? 

Secara Bahasa, vexatious request berarti permintaan 

yang menyusahkan. Dalam konteks informasi publik, 

vexatious request (VR) berarti permohonan informasi 

publik oleh warga negara kepada Badan Publik tidak 

dengan itikad baik. Hal ini bisa kita lihat dalam Peraturan 
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Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur 

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP). Pada 

ayat (3) disebutkan ada 3 (tiga) kriteria VR. 

Pertama, mengajukan permohonan dalam jumlah yang 

besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak 

memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi 

dengan tujuan permohonan. Misalnya, Komisi Informasi 

Provinsi Sumatera Utara pernah mengkategorikan 

pemohon sebagai pemohon yang tidak bersungguh-

sungguh dan beritikad baik lantaran pemohon bekerja di 

bisnis kuliner tapi tujuan permintaan informasi adalah 

untuk pemberitaan. Ketidaksesuaian relevansi profesi 

pemohon dengan tujuan permohonan dijadikan alasan 

menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi. 

Kedua, melakukan permohonan dengan tujuan untuk 

mengganggu proses penyelesaian sengketa. Mantan 

Ketua KI Pusat, Abdurrahman Makmun mencontohkan, 

seorang pemohon sudah mengajukan permohonan 

penyelesaian sengketa melawan satu Badan Publik. Pada 

saat yang bersamaan, dia mengajukan lagi permohonan 

informasi jenis lain ke Badan Publik yang sama, atau 

mengajukan sengketa di Komisi Informasi lain sehingga 

jadwal sidang tumpang tindih (hukumonline, 16 Mei 

2017). 

Sebelum menyatakan sebuah permohonan informasi 

sebagai vexatious request, karena alasan pertama dan 

kedua di atas, Badan Publik sendiri perlu introspeksi diri. 

Jika pemohon meminta informasi karena Badan Publik 

mengabaikan informasi yang wajib diumumkan, maka 

kesalahan justru terletak pada Badan Publik itu sendiri.  

Ketiga, melakukan pelecehan kepada petugas 

penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur 

penyelesaian sengketa. Dalam bagian penjelasan 
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disebutkan Yang dimaksud dengan pelecehan antara lain 

termasuk namun tidak terbatas pada merendahkan 

petugas, pelecehan gender dan pelecehan seksual. 

Kategori ketiga ini, sebenarnya bukanlah vexatious 

request sebab pengertian request (permohonan 

informasi) berarti objeknya adalah Badan Publik.  

Pelecehan kepada kepada petugas penyelesaian 

sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian 

sengketa sebenarnya dikategorikan sebagai vexatious 

litigation atau contempt of court jika dilakukan pada saat 

persidangan.  

Pelakunya dapat dilaporkan ke Polisi. Adapun pasal yang 

dituduhkan, misalnya, Pasal 217 KUHP. “Barang siapa 

menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau 

di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan 

tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi 

sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang 

berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama 

tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu 

delapan ratus rupiah.”  

Atau, bisa jadi dikategorikan sebagai penghinaan 

terhadap pejabat negara, dimana pelaku bisa dijerat 

dengan Pasal 207 KUHP, “Barang siapa dengan sengaja 

di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu 

penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, 

diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 

enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah.” 

Pasal penghinaan juga diatur dalam Pasal 310 ayat (1) 

KUHP dan Pasal 315 KUHP. Khusus penghinaan pada 

pejabat, ada penambahan hukuman sebagaimana diatur 

dalam Pasal 316 KUHP. “Pidana yang ditentukan dalam 

pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah 
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dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat 

pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang 

sah.” 

Penghinaan dan/pelecehan satu tindak pidana yang perlu 

diproses secara hukum (sebagai delik aduan). Perilaku ini 

bisa saja dilakukan oleh pemohon atau termohon. 

Sementara itu, hak atas informasi adalah satu hal lain. 

Tindakan pidana tersebut seharusnya tidak dapat 

menghilangkan hak seseorang atas informasi publik. 

28. BAGAIMANA MENGHADAPI VEXATIOUS REQUEST? 

Pertama, pemohon tetap dilayani dengan baik sesuai 

standar dan prosedur pelayanan. Kedua, Badan Publik 

perlu melakukan introspeksi, apakah permintaan ini 

sebagai akibat dari tidak dipublikasikannya informasi 

yang wajib diumumkan. Ketiga, lakukan klarifikasi 

terhadap pemohon informasi. Keempat, catat dengan 

baik semua interaksi dengan pemohon informasi. 

Informasi ini akan berguna ketiga bersengketa di Komisi 

Informasi. Kelima, jika pemohon melakukan ancaman 

atau pemerasan, Anda dapat melaporkannya ke Polisi. 

29. BAGAIMANA MEMBANGUN PELAYANAN DENGAN 

KETERBATASAN SDM? 

Dalam kondisi SDM yang terbatas, pelayanan informasi 

publik secara langsung tidak harus dilakukan dengan 

membentuk ruangan khusus dan petugas khusus. 

Pelayanan informasi dapat dilekatkan pada bagian 

penerimaan surat, resepsionis, staf pada pojok 

pengawasan, bahkan satpam sekalipun, jika memang 

sangat terbatas. 

Namun perlu ada keterangan bahwa pemohon informasi 

publik dilayani di tempat tersebut untuk memberikan 
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kepastian. Petugas juga perlu dibekali dengan 

pengetahuan tentang kewajiban pelayanan informasi, 

panduan atau SOP pelayanan informasi, dan buku 

registrasi serta formulir-formulir yang dibutuhkan dalam 

rangka pelayanan informasi publik. 

30. BAGAIMANA MENGHADAPI PERMOHONAN INFORMASI 

DARI MEDIA/PERS? 

Pada 14 Juli 2011, Komisi Informasi Pusat membangun 

Nota Kesepahaman (MoU) dengan Dewan Pers. 

Tujuannya, untuk memastikan bahwa kinerja pers tidak 

“terganggu” dengan mekanisme UU KIP. MoU ini pun 

diharapkan menjadi dasar “pengecualian prosedural” 

terhadap UU KIP. “Kalau pers yang minta, ya jangan pakai 

10 + 7 hari,” Begitu kira-kira pesan MoU tersebut. 

Sebenarnya, khusus wartawan, unit yang melayani 

mereka bukanlah PPID, tapi unit khusus – lazimnya 

disebut Humas.  

Tugas unit ini mengarahkan wartawan untuk wawancara 

pada pejabat tertentu; mengorganisir konferensi pers; 

mengolah press release; menginformasikan kegiatan-

kegiatan Badan Publik; menyediakan dokumen yang 

dibutuhkan wartawan, dan lain-lain. 

Jika ada dokumen yang dibutuhkan wartawan, tugas 

Humas untuk melayani. Humas dapat berkoordinasi 

langsung dengan unit yang menguasai dokumen.  

Unit ini dapat memberikan dokumen yang diminta dengan 

memastikan terlebih dahulu bahwa informasi yang 

diminta bukanlah informasi rahasia. Untuk memastikan 

ini, unit tersebut dapat berkoordinasi terlebih dahulu 

dengan PPID. 
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31. BAGAIMANA MENOLAK PEMBERIAN INFORMASI, TANPA 

KEBERATAN DAN TANPA DISENGKETAKAN? 

Mengajukan permohonan keberatan dan permohonan 

sengketa informasi adalah hak pemohon informasi. 

Badan Publik tidak dapat melarang pemohon. Namun jika 

Badan Publik melakukan hal-hal berikut ini, ada 

kemungkinan pemohon tidak mengajukan keberatan dan 

sengketa informasi. 

a. Badan Publik melayani pemohon informasi dengan 

baik, secara prosedur administratif maupun perilaku 

pelayanan; 

b. Badan Publik menjelaskan alasan penolakan disertai 

dokumen pendukungnya, seperti hasil uji 

konsekuensi. Badan Publik harus memastikan bahwa 

uji konsekuensi dilakukan secara benar, baik 

prosedur maupun dasar hukum pengecualian dengan 

kejelasan masa pengecualian; 

c. Badan Publik menjelaskan bahwa penolakan 

informasi tersebut merupakan satu-satunya jalan 

yang dapat ditempuh. Cara lain yang mungkin dapat 

dipertimbangkan, misalnya: memberikan ringkasan, 

memberikan dalam bentuk olahan, memberikan 

dengan cara melihat, membaca, atau sebatas 

diperdengarkan. Ini dapat menjadi solusi, jika 

dokumen tersebut benar-benar dibutuhkan pemohon. 

32. BAGAIMANA MENGHADAPI PERMOHONAN TERHADAP 

KWITANSI, PRINT OUT REKENING KORAN, STRUK, DAN 

SEJENISNYA? 

Pertama, pada dasarnya, informasi publik bersifat 

terbuka, selain yang dikecualikan. Pengecualian ini 

bersifat ketat dan terbatas melalui proses uji 

konsekuensi. Adapun informasi seperti kwintansi, print 

out rekening koran, struk pembelian barang, pada 

dasarnya bukanlah informasi yang dikecualikan. 
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Informasi seperti ini diklasifikasikan sebagai informasi 

yang wajib tersedia setiap saat (tidak wajib diumumkan), 

karena tidak ada relevansi secara langsung dengan 

kepentingan publik.  

Ketika ada permintaan terhadap informasi seperti di atas, 

maka Badan Publik perlu menanyakan kejelasan tujuan 

permohonan informasi ini. Tujuan ini penting agar jenis 

informasi yang diberikan oleh Badan Publik juga tepat. 

Jadi, mengklarifikasi tujuan pemohon untuk membantu 

pemohon mendapatkan informasi secara cepat dan tepat, 

bukan dalam rangka menolak permohonan informasi.  

Kedua, jika subjek informasi dan tujuan permohonan 

telah disampaikan dengan jelas, maka siapkan dokumen 

yang diminta dan sampaikan perkiraan biaya 

penggandaannya, kemudian buat janji waktu 

pengambilan dokumen. 

Ketiga, penggandaan dokumen apalagi dalam jumlah 

besar, sebaiknya dilakukan jika pemohon sudah hadir di 

kantor Bawaslu. Lakukan bersama-sama ke tempat 

fotokopi dokumen. Ada kasus dimana pemohon tidak jadi 

menggandakan karena banyaknya dokumen yang harus 

digandakan (kasus di KPU) dan ada juga pemohon yang 

tidak datang mengambil dokumen yang telah disiapkan.  

Keempat, jadikan momentum ini untuk pembenahan tata 

kelola data di internal Badan Publik.   

33. BAGAIMANA JIKA ADA KOMISIONER YANG MEMBERIKAN 

INFORMASI TIDAK MELALUI MEKANISME UU KIP? 

Pertama, secara substansi, sebenarnya Komisioner atau 

siapapun boleh saja memberikan informasi yang diminta 

pemohon jika informasi tersebut adalah informasi publik 

yang wajib diumumkan secara serta-merta atau informasi 

yang wajib diumumkan secara berkala, sepanjang 
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informasi tersebut telah diumumkan melalui situs web 

atau sarana lainnya.  

Namun untuk informasi yang wajib tersedia setiap saat, 

informasi yang berpotensi dikecualikan, atau informasi 

yang bersifat sensitif, sebaiknya tidak diberikan oleh 

Komisioner, tetapi melalui prosedur sebagaimana yang 

telah ditetapkan dalam UU KIP.  

Kedua, secara prosedur, sebaiknya seluruh permohonan 

informasi publik dilayani menggunakan mekanisme UU 

KIP. Jika ada pemohon yang menemui langsung 

Komisioner, misalnya, karena memiliki hubungan dekat, 

Komisioner dapat mengarahkan yang bersangkutan ke 

ruang pelayanan, petugas kemudian melayani 

sebagaimana mekanisme yang ada dalam UU.  

Jadi, perlu dibedakan, antara penyambutan atau 

pelayanan terhadap seseorang sebagai tamu Komisioner, 

yang merupakan hak komisioner dan pelayanan terhadap 

seseorang sebagai pemohon informasi yang harus 

melalui sejumlah prosedur. 

Jika Komisioner memberikan informasi yang wajib 

tersedia setiap saat, tanpa melalui prosedur, maka 

pemohon tidak dapat mengajukan keberatan sesuai UU 

KIP. Dampak turunannya, pemohon juga tidak dapat 

mengajukan sengketa ke Komisi Informasi.  

34. APA SAJA HAL-HAL YANG TIDAK/KURANG TEPAT TERKAIT 

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK? 

Dari berbagai tanya-jawab di atas, sebenarnya dapat 

diidentifikasi hal-hal apa saja yang tidak/kurang tepat 

terkait pelayanan informasi. Berikut ini, tambahan 

tentang hal-hal yang kurang/tidak tepat terkait pelayanan 

yang kami temukan di sejumlah Badan Publik, yaitu:  



 139 

a. Tidak menindaklanjuti permohonan informasi karena 

surat ditujukan bukan ke PPID. Unit yang menerima 

surat seharusnya berkoordinasi dengan PPID, jika 

ada permintaan informasi. Karena itu, setiap unit di 

Bawaslu perlu memahami UU KIP; 

b. Membuka data pemohon dan informasi yang diminta 

ke publik baik melalui papan pengumuman maupun 

secara online. Data pemohon dan informasi yang 

diminta adalah informasi pribadi; 

c. Penempatan ruang pelayanan yang tidak mudah 

diakses publik; 

d. Memberikan informasi pribadi, tanpa izin pemilik 

informasi tersebut. Misalnya, nomor HP Komisioner, 

kecuali yang bersangkutan sejak awal telah 

menyatakan boleh dibuka untuk publik; 

e. Menyediakan pelayanan melalui telepon namun tidak 

ada petugas khusus atau nomornya tidak aktif;  

f. Petugas satuan pengamanan (Satpam) 

menginterogasi pemohon informasi dengan 

menanyakan surat pengantar, dll. Padahal ini bukan 

kewenangan mereka; 

g. Membuat ruang pelayanan namun tidak ada petugas 

pelayanan di ruang tersebut; 

h. Meminta pemohon untuk tidak membuka data yang 

diberikan kepada pihak lain. Padahal informasi 

tersebut bersifat terbuka; 

i. Tidak memberikan informasi karena kecurigaan pada 

pemohon; 

j. Menyajikan iklan pelayanan informasi publik yang 

tidak sesuai dengan realitas. Misalnya, dalam iklan 

pemohon disapa, disambut dan dilayani dengan 

sangat ramah oleh petugas. Sementara pada 

realitasnya, kondisi ini tidak terjadi sebab tidak 

didukung oleh paradigma dan SOP Pelayanan yang 

sesuai dengan hal tersebut. 
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35. BAGAIMANA MEKANISME KHUSUS PELAYANAN 

INFORMASI PEMILU? 

Permohonan terhadap informasi pemilu/pilkada 

dilayani dengan mekanisme khusus sebagaimana 

diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2014, yaitu: 

NO KEGIATAN PASAL 

1 Pemohon mengajukan informasi pemilu 

secara tertulis atau tidak tertulis 

 

2 Penyelenggara pemilu wajib menyampaikan 

pemberitahuan tertulis dalam 2 (dua) hari 

kerja sejak diterimanya permohonan 

Pasal 

4 ayat 

(7) 

3 Penyelenggara pemilu dapat 

memperpanjang waktu untuk mengirimkan 

pemberitahuan dalam 2 (dua) hari kerja 

berikutnya dengan memberikan alasan 

secara tertulis.  

Pasal 

4 ayat 

(8) 

4 Setiap Pemohon informasi dapat 

mengajukan keberatan secara tertulis 

kepada Atasan PPID 

 

Keberatan diajukan Pemohon informasi 

Pemilu dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja 

setelah ditemukannya alasan  

Pasal 

6 ayat 

(1) 

5 Atasan PPID memberikan tanggapan atas 

keberatan yang diajukan pemohon informasi 

dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak 

diterimanya keberatan secara tertulis 

Pasal 

6 ayat 

(2) 

6 Apabila tanggapan Atasan PPID tidak 

memuaskan, pemohon dapat mengajukan 

sengketa ke KI 

Pasal 

7 ayat 

(1) 

Permohonan penyelesaian sengketa 

informasi diajukan dalam 2 (dua) hari kerja 

sejak: 

Pasal 

7 ayat 

(2) 

a. Tanggapan tertulis dari Atasan PPID 

diterima Pemohon 

b. Berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) hari 

kerja untuk Atasan PPID memberikan 

tanggapan tertulis 
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BAB VIII 

LAPORAN LAYANAN  

INFORMASI PUBLIK 

1. APA PENGERTIAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK? 

Laporan Layanan Informasi Publik adalah laporan yang 

dibuat oleh Badan Publik untuk disampaikan kepada 

Komisi Informasi yang berisi tentang gambaran umum 

kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik dan 

pelaksanaannya, rincian pelayanan informasi, 

penyelesaian sengketa, kendala pelaksanaan pelayanan, 

serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk 

peningkatan kualitas pelayanan informasi. 

2. APA MANFAAT DARI LAPORAN LAYANAN INFORMASI 

PUBLIK? 

Berikut ini manfaat dari laporan layanan informasi publik 

yang dibuat setiap tahun oleh Badan Publik, yaitu: 

a. Untuk mengetahui kondisi pelayanan informasi 

publik di Badan Publik; 

b. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan 

rekomendasi pengelolaan informasi dalam laporan 

layanan informasi tahun sebelumnya; 

c. Untuk mengetahui apa saja rekomendasi dan 

rencana tindak lanjut pengelolaan informasi pada 

tahun berikutnya.  

Idealnya, pelaksanaan rekomendasi dan rencana tindak 

laporan layanan diawasi pada saat berjalan dan 

dievaluasi ketika tahun pelaksanaan anggaran berakhir. 
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Selain itu, Laporan Layanan juga perlu didesain untuk 

membangun citra positif lembaga (berbasis realitas, 

bukan manipulasi). Untuk bisa mencapai tujuan ini, maka 

harus dipastikan bahwa secara realitas, pengelolaan dan 

pelayanan informasi di lembaga Anda berjalan dengan 

baik. 

3. APA SAJA STRUKTUR LAPORAN LAYANAN INFORMASI? 

Struktur Laporan Layanan Informasi  mengacu pada Pasal 

36 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik, yaitu: 

a. Gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi 

Publik di Badan Publik;  

b. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi 

Publik, antara lain:  1. sarana dan prasarana 

pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta 

kondisinya 2. sumber daya manusia yang menangani 

pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya 3. 

anggaran pelayanan informasi serta laporan 

penggunaannya;  

c. Rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing 

Badan Publik yang meliputi: 1. jumlah permohonan 

Informasi Publik 2. waktu yang diperlukan dalam 

memenuhi setiap permohonan Informasi Publik 

dengan klasifikasi tertentu 3. jumlah permohonan 

Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau 

seluruhnya, dan  4. jumlah permohonan Informasi 

Publik yang ditolak beserta alasannya;  

d. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, 

meliputi:  1. jumlah keberatan yang diterima; 2. 

tanggapan atas keberatan yang diberikan dan 

pelaksanaannya oleh Badan Publik 3. jumlah 

permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi 

Informasi yang berwenang 4. hasil mediasi dan/atau 

keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang 
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berwenang dan pelaksanaanya oleh Badan Publik 5. 

jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan 6. 

hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh 

Badan Publik;  

e. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan 

layanan Informasi Publik; dan 

f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan informasi. 

4. APA HAL-HAL BARU YANG DAPAT DICANTUMKAN DALAM 

LAPORAN UNTUK MENJADI NILAI TAMBAH LAPORAN? 

Berikut ini hal-hal baru yang dapat dicantumkan dalam 

laporan layanan informasi publik, yaitu: 

a. Materi informasi yang dilihat dan diunduh melalui 

situs Bawaslu; 

b. Subjek/materi informasi yang disampaikan secara 

proaktif melalui situs Bawaslu dan sarana lainnya; 

c. Daftar informasi materi informasi yang dilihat melalui 

situs Bawaslu; 

d. Jenis sarana permohonan informasi yang digunakan 

oleh pemohon informasi;  

e. Subjek/materi informasi yang disampaikan secara 

proaktif melalui situs Bawaslu; 

f. Daftar informasi publik yang disampaikan oleh 

masing-masing Bagian/Sub-Bagian kepada PPID;  

g. Kategorisasi permohonan informasi berdasarkan 

latar belakang pemohon informasi; 

h. Kategorisasi permohonan informasi berdasarkan 

tujuan atau alasan permohonan informasi; 

i. Kategorisasi permohonan informasi berdasarkan 

sarana permohonan informasi; 

j. Hasil testimoni atau survei atas kepuasan pemohon 

informasi atas pelayanan informasi publik; 

k. Kegiatan atau program PPID untuk internal Bawaslu; 

l. Program supervisi implementasi UU KIP untuk 
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Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota; 

m. Hasil pelaksanaan rekomendasi atau rencana tindak 

lanjut dari rekomendasi dalam laporan layanan 

informasi tahun sebelumnya; dan 

n. Inovasi atau pengembangan baru dalam pengelolaan 

dan pelayanan informasi publik.  

5. BAGAIMANA PROSES IDEAL PEMBUATAN LAPORAN 

LAYANAN INFORMASI? 

Laporan Layanan Informasi Bawaslu di daerah idealnya 

dibuat oleh PPID dengan melibatkan seluruh Bagian/Sub 

Bagian di masing-masing Bawaslu. 

Tujuannya agar persoalan pengelolaan dan pelayanan 

informasi dapat terpetakan secara komprehensif 

sehingga menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi 

acuan dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan 

pelayanan informasi publik. 

6. KAPAN PEMBUATAN DAN PENYEDIAAN LAPORAN LAYANAN 

INFORMASI? 

Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan 

layanan Informasi Publik paling lambat tiga bulan setelah 

tahun pelaksanaan anggaran berakhir (Bulan Maret pada 

setiap tahun). 

7. KEMANA LAPORAN LAYANAN INFORMASI DARI BAWASLU 

DAERAH DILAPORKAN? 

Laporan Layanan Informasi dari Bawaslu Provinsi di 

laporkan ke Komisi Informasi Provinsi dan ke Bawaslu RI. 

Laporan Layanan Informasi dari Bawaslu 

Kabupaten/Kota di laporkan ke Komisi Informasi 

Kabupaten/Kota (jika ada) dan ke Bawaslu Provinsi.  

8. APA SAJA BENTUK LAPORAN LAYANAN?  

Ada dua bentuk laporan layanan, yaitu:  
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a. Ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan 

layanan Informasi Publik masing-masing Badan 

Publik; dan  

b. Laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh 

pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing 

Badan Publik. 

9. APAKAH LAPORAN LAYANAN WAJIB DIUMUMKAN? 

Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h disebutkan bahwa Badan 

Publik wajib menyediakan informasi publik meliputi: 

Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 36 ayat (5) Perki 

No. 1 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa laporan 

layanan Informasi Publik merupakan bagian dari 

informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. 

Namun dalam Pasal 12 UU KIP disebutkan bahwa setiap 

tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan 

informasi, yang meliputi: 

a. Jumlah permintaan yang diterima; 

b. Waktu yang digunakan Badan Publik untuk memenuhi 

setiap permintaan informasi; 

c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan 

informasi; dan/atau 

d. Alasan penolakan permintaan informasi. 

Kesimpulan: Laporan Layanan Informasi secara lengkap 

tidak wajib diumumkan sementara laporan layanan 

sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 UU KIP wajib 

diumumkan. 

10. APA DASAR HUKUM PEMBUATAN LAPORAN LAYANAN? 

NO DASAR HUKUM PASAL 

1 UU KIP Pasal 11 ayat (1)  huruf h 
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Badan Publik wajib menyediakan 

informasi publik meliputi: Laporan 

mengenai pelayanan akses informasi 

publik sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini. 

2 PERKI SLIP 

Pasal 36 ayat (1) 

Badan Publik wajib membuat dan 

menyediakan laporan layanan 

Informasi Publik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 

3 (tiga) bulan setelah tahun 

pelaksanaan anggaran berakhir  

3 

PERBAWASLU 

NO. 1 TAHUN 

2017 

Pasal 20 ayat (2) huruf j 

Informasi Publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

laporan mengenai pelayanan akses 

Informasi Publik sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundangundang-

undangan di bidang keterbukaan 

informasi publik. 

11. JIKA DI DAERAH BELUM ADA KOMISI INFORMASI, APAKAH 

LAPORAN LAYANAN TETAP DIBUAT? 

Ya. Laporan layanan tetap dibuat sebagai bahan evaluasi 

pelayanan dan bahan untuk merumuskan kebijakan 

pengelolaan dan pelayanan informasi. Selain untuk 

Komisi Informasi, laporan layanan juga dikirimkan ke 

Bawaslu Provinsi (untuk Bawaslu Kabupaten/Kota) dan 

ke Bawaslu RI (untuk Bawaslu Provinsi). 

12. APAKAH KESALAHAN-KESALAHAN DALAM PELAYANAN 

PERLU DICANTUMKAN DALAM LAPORAN? 

Kesalahan-kesalahan Badan Publik dalam pelayanan 

informasi, dapat dikategorikan pada empat kategori, 

yaitu: terkait substansi informasi (misal: kesalahan dalam 

menetapkan materi pengecualian, memberikan materi 

informasi yang tidak sesuai permintaan); terkait prosedur 

pelayanan (misal: tidak memberikan formulir 

permohonan, tidak mencatat permohonan di buku 
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registrasi), terkait biaya (tidak sesuai dengan standar 

biaya umum); dan terkait perilaku pelayanan (misal: tidak 

ramah kepada pemohon informasi).  

Kesalahan-kesalahan di atas, bisa diketahui dari adanya 

keberatan dari pemohon informasi dan dari pemetaan 

internal PPID Badan Publik.  

Kesalahan-kesalahan di atas, sebaiknya tetap 

dicantumkan dalam laporan layanan dimana solusinya 

disampaikan dalam rekomendasi dan rencana tindak 

lanjut pada laporan layanan tersebut.  

Pencantuman ini juga dapat memicu Badan Publik untuk 

memperbaiki secara serius pelayanannya. Sebaliknya, 

penyembunyian kesalahan-kesalahan ini berpotensi 

menyebabkan hilangnya pembelajaran dan tidak adanya 

upaya untuk memperbaiki diri. Untuk itu, dibutuhkan 

komitmen pimpinan Badan Publik agar laporan layanan 

disajikan secara objektif. 

13. APA HAL-HAL YANG TIDAK/KURANG TEPAT TERKAIT 

LAPORAN LAYANAN INFORMASI? 

a. Tidak membuat laporan layanan informasi publik; 

b. Proses pembuatan laporan layanan tidak melibatkan 

atau setidaknya meminta pendapat dari seluruh unit 

sebagai bagian dari struktur PPID; 

c. Isi laporan tidak mendalam dan tidak melakukan 

pengembangan dalam laporan; 

d. Laporan tidak disampaikan ke Komisi Informasi Pusat 

RI (untuk Bawaslu RI), ke Komisi Informasi Provinsi 

(untuk Bawaslu Provinsi), dan ke Komisi Informasi 

Kabupaten/Kota (untuk Bawaslu Kabupaten/Kota); 

e. Laporan disampaikan ke Komisi Informasi, namun 

melebihi waktu yang telah ditetapkan; 
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f. Laporan tidak dibuat secara serius sehingga tidak 

dapat menjadi bahan untuk perbaikan pengelolaan 

dan pelayanan informasi pada tahun berikutnya; 

g. Laporan tidak disahkan oleh pimpinan Badan Publik; 

h. Laporan memuat informasi pribadi pemohon. 

Misalnya, nama, alamat, dan informasi yang diminta; 

i. Laporan dimanipulasi agar terlihat baik, misalnya 

waktu pelayanan yang cepat; 

j. Lembaga yang menerima laporan tidak melakukan 

review isi laporan, tidak memberikan rekomendasi 

perbaikan laporan, dan/atau tidak memberikan 

rekomendasi perbaikan pengelolaan dan pelayanan 

informasi. 
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BAB IX 

SENGKETA  

INFORMASI PUBLIK 

1. APA PENGERTIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK? 

Sengketa informasi publik adalah sengketa antara Badan 

Publik dengan pemohon informasi publik (Warga Negara 

dan/atau Badan Hukum Indonesia) yang diputuskan oleh 

Komisi Informasi berkaitan status informasi (terbuka atau 

rahasia), prosedur pelayanan, biaya pelayanan, dan/atau 

perilaku pelayanan informasi serta hal-hal lain terkait 

upaya pemohon dalam rangka pemenuhan hak-hak atas 

informasi publik.  

2. APA PARADIGMA YANG HARUS DIBANGUN TERHADAP 

PEMOHON SENGKETA INFORMASI? 

Pemohon sengketa informasi di Komisi Informasi adalah 

warga yang sedang memperjuangkan haknya atas 

informasi. Hak atas informasi merupakan jembatan untuk 

mberemperoleh hak-hak yang lain sebagai warga negara. 

Badan Publik mungkin berada dalam posisi benar atau 

mungkin juga berada dalam posisi yang salah. Karena itu, 

diperlukan sebuah lembaga yang memiliki otoritas untuk 

menentukan kebenaran tersebut, yaitu Komisi Informasi.  

3. REGULASI APA SAJA YANG MENGATUR TENTANG 

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK?  

a. Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur 

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 
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b. Perki No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan 

Prosedur  Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu; 

c. Perma No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di 

Pengadilan. 

4. APA SAJA ISTILAH DALAM MEDIASI? 

a. Mediator adalah komisioner pada Komisi Informasi 

yang bertugas membantu Para Pihak dalam proses 

perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 

penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanpa 

menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah 

penyelesaian;  

b. Mediator Pembantu adalah Komisioner pada Komisi 

Informasi atau orang lain yang bertugas membantu 

Mediator;  

c. Para Pihak adalah Pemohon dan Termohon dalam 

sengketa informasi yang melaksanakan mediasi; 

d. Kaukus adalah pertemuan antara Mediator dengan 

salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya; 

e. Berita Acara Mediasi adalah catatan laporan yang 

dibuat oleh Mediator yang berisikan keterangan 

jalannya proses mediasi;  

f. Kesepakatan Mediasi adalah kesepakatan yang 

dibuat oleh Para Pihak untuk menyelesaikan dan 

mengakhiri sengketa informasi publik dengan 

perdamaian berdasarkan kesepakatan tertentu;  

g. Pernyataan Mediasi Gagal adalah pernyataan yang 

dibuat oleh Mediator berupa ketidaksepakatan Para 

Pihak untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengeta 

informasi publik dengan perdamaian atau salah satu 

Pihak menarik diri dari mediasi.  
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5. APA SAJA ISTILAH-ISTILAH DALAM AJUDIKASI? 

a. Ajudikator adalah anggota Komisi Informasi yang 

bertindak sebagai Majelis Komisioner pada Ajudikasi 

nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik 

yang sekurangkurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang 

atau lebih dan harus berjumlah gasal untuk 

memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik; 

b. Panitera adalah pejabat di lingkungan Komisi 

Informasi yang menjalankan tugas teknis 

administratif penyelesaian sengketa informasi publik;   

c. Panitera Pengganti adalah pegawai di lingkungan 

Komisi yang ditunjuk oleh Panitera untuk 

melaksanakan tugas Panitera; 

d. Saksi adalah orang yang dapat memberikan 

keterangan di dalam ajudikasi nonlitigasi 

penyelesaian sengketa informasi publik yang 

didengar, dilihat, dan dialami sendiri; 

e. Ahli adalah orang yang dapat memberikan keterangan 

di dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa 

informasi publik sesuai dengan keahliannya; 

f. Juru Sumpah adalah orang yang ditunjuk oleh Majelis 

Komisioner untuk mengambil sumpah terhadap saksi, 

ahli, dan/atau penerjemah dalam ajudikasi nonlitigasi 

penyelesaian sengketa informasi publik.  

6. APA CIRI-CIRI PERMOHONAN YANG BERLANJUT KE 

SENGKETA? 

a. Adanya keberatan dari pemohon informasi. Adanya 

keberatan merupakan syarat diterimanya 

permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi;  

b. Prosedur permohonan informasi dan prosedur 

keberatan telah dipenuhi sesuai tenggat waktu 

sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik.    
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7. APA CONTOH KESALAHAN KOMISI INFORMASI DALAM 

MENANGANI PERKARA? 

Pertama, Panwaslu dan KPU di Kabupaten Tanggamus, 

Lampung (2012) 

Dalam kasus ini, pihak pemohon adalah Panwas 

Kabupaten Tanggamus, tahun 2012. Sementara itu, 

termohon adalah KPU Kabupaten Tanggamus. Adapun 

objek sengketa yaitu informasi Syarat Dukungan Calon 

Independen, berupa dokumen dukungan faktual dalam 

bentuk hard-copy bagi bakal pasangan calon Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus 

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tahun 2012. 

Kedua, Panwaslu dan KPU di Kabupaten Parigi Moutong, 

Sulawesi Tengah (2013) 

Pada kasus ini, pihak pemohon adalah Ulfaria Indah 

sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong. 

Sementara itu pihak termohon adalah KPU Kabupaten 

Parigi Moutong. Adapun objek Sengketa yaitu: a). Data 

kepengurusan parpol hasil Pemilu 2009; b). Berita acara 

verifikasi dan klarifikasi faktual KPUD dan Panwaslu Parigi 

Moutong di Jakarta; dan c). Berkas persyaratan dan 

dukungan Calon Bupati Samsurizal Tombolotutu – Badrun 

Nggai dan Assegaf Yotto – Helton Paudi. 

Ketiga, Panwaslu dan KPU di Kabupaten Batang, Jawa 

Tengah (2012) 

Dalam kasus ini, pihak pemohon adalah Panwaslu 

Kabupaten Batang. Sementara pihak termohon adalah 

KPU Kabupaten Batang. Adapun objek sengketa yaitu 

data kelengkapan pendaftaran bakal calon Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Batang tahun 2011. 
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Kasus ini terjadi pada tahun 2012, dimana Komisi 

Informasi Provinsi baru terbentuk sehingga bisa 

dimaklumi jika belum semua Komisi Informasi Provinsi 

memahami bahwa penyelesaian sengketa antara Badan 

Publik negara, bukanlah ranah Komisi Informasi. 

Meskipun sudah enam tahun berlalu, Komisi Informasi 

Pusat tetap perlu memberikan sosialisasi, surat edaran, 

atau sejenisnya kepada Komisi Informasi Provinsi. 

Komisi Informasi juga perlu memberikan penjelasan 

tentang perlakuan dan koodinasi (sharing) data terhadap 

informasi dikecualikan antar Badan Publik negara. Ini 

hikmah yang bisa diambil dari sengketa antara Panwaslu 

Kabupaten Batang sebagai pemohon dan KPU Kabupaten 

Batang sebagai termohon dengan objek sengketa data 

kelengkapan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Batang tahun 2011. 

Kita abaikan dulu sejenak bahwa ini bukan kewenangan 

Komisi Informasi. Mari kita lihat, putusan KI terhadap 

kasus tersebut dalam Putusan Nomor: 0002/PTS-

A/III/2012. Putusan ini berbunyi: 

Mengukuhkan Putusan Atasan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kabupaten Batang untuk tidak memberikan berkas 

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang 

Tahun 2011, khususnya yang menyangkut Daftar Riwayat 

Hidup, Lampiran hasil pemeriksaan kesehatan serta 

catatan yang menyangkut satuan pendidikan formal dan 

non formal, karena termasuk dalam informasi yang 

dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf g 

dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. 

Intinya, Komisi Informasi membenarkan tindakan KPU 

Kabupaten Batang yang tidak memberikan informasi 
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kepada Panwaslu, dengan alasan bahwa informasi 

tersebut dikecualikan. Padahal, informasi yang 

dikecualikan ini sesungguhnya dibutuhkan oleh Panwaslu 

untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Artinya, 

informasi yang diminta ini relevan dengan tupoksi 

Panwaslu. KPU seharusnya memberikan data ini kepada 

Panwaslu. Di sisi lain, Panwaslu sendiri perlu diingatkan 

untuk mengelola informasi ini dengan benar (tidak 

membuka ke publik). 

8. BERAPA WAKTU YANG DIGUNAKAN SEJAK PELAYANAN 

PERMOHONAN SAMPAI DENGAN EKSEKUSI PUTUSAN? 

NO KEGIATAN 
JUMLAH HARI 

KERJA 
DASAR HUKUM 

1 Permohonan 

Informasi 

- Pasal 4 UU 

14/2008 

2 Pemberitahuan 

tertulis oleh Badan 

Publik 

10 hari sejak 

diterimanya 

permintaan 

Pasal 22 ayat 

(7) UU 

14/2008 

3 Penyampaian 

Perpanjangan waktu 

pemberitahuan 

tertulis oleh Badan 

Publik 

7 hari 

berikutnya 

Pasal 22 ayat 

(8) UU 

14/2008 

4 Pemberian informasi, 

jika dikabulkan oleh 

Badan Publik 

- - 

5 Pengajuan Keberatan 

oleh Pemohon 

Informasi 

30 hari setelah 

ditemukan 

alasan 

keberatan 

Pasal 36 ayat 

(1) UU 

14/2008 

6 Jawaban Badan 

Publik atas 

Keberatan pemohon 

informasi 

30 hari sejak 

diterimanya 

keberatan 

Pasal 36 ayat 

(2) UU 

14/2008 

7 Permohonan 

sengketa informasi 

ke KI 

14 hari sejak 

diterimanya 

tanggapan 

tertulis Atasan 

PPID 

Pasal 37 ayat 

(2) UU 

14/2008 
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9 Pemberitahuan 

kepada pemohon jika 

dokumen tidak 

lengkap  

3 hari sejak 

diterimanya 

permohonan 

Pasal 17 ayat 

(1) Perki 

1/2013 

10 Pelengkapan 

dokumen 

permohonan 

sengketa oleh 

pemohon. Termasuk 

penyampaian tertulis 

kepada KI, jika 

pemohon tidak dapat 

melengkapi berkas 

permohonan dan 

berkas keberatan 

karena tidak 

disediakan oleh 

Badan Publik. 

7 hari sejak 

diterimanya 

pemberitahuan 

Pasal 17 ayat 

(2) Perki 

1/2013 

11 Penerbitan dan 

Pemberian Akta oleh 

KI bahwa 

permohonan tidak 

diregistrasi (jika 

pemohon tidak 

melengkapi).  

3 hari sejak 

sejak 

penerbitan akta 

yang 

menyatakan 

bahwa 

permohonan 

tidak 

diregistrasi 

Pasal 17 ayat 

(3) Perki 

1/2013  

Pasal 18 ayat 

(2) Perki 

1/2013 

12 Pengiriman bukti 

registrasi oleh KI ke 

pemohon informasi, 

sejak permohonan 

diregistrasi 

3 hari sejak 

permohonan 

diregistrasi 

Pasal 18 ayat 

(3) Perki 

1/2013 

13 Penyampaian formulir 

Permohonan dan 

dokumen 

kelengkapan 

Permohonan setelah 

diregistrasi oleh 

Panitera kepada 

Ketua Komisi 

Informasi 

- Pasal 19 Perki 

1/2013 

14 Penetapan Majelis 

Komisioner dan 

- Pasal 20 Perki 

1/2013 
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Mediator oleh Ketua 

KI 

15 Permohonan 

penggantian 

Komisioner untuk 

mediasi atau 

ajudikasi 

2 hari sebelum 

mediasi atau 

ajudikasi 

dimulai. 

Pasal 22 ayat 

(3) Perki 

1/2013 

16 Majelis Komisioner 

menetapkan metode, 

tempat, agenda, 

serta jadwal sidang 

hari pertama 

ajudikasi. 

- Pasal 23 Perki 

1/2013 

17 Penyampaian Surat 

Panggilan kepada 

para pihak secara 

langsung atau 

melalui surat tercatat 

3 hari sebelum 

pelaksanaan 

mediasi/ 

ajudikasi 

Pasal 24 ayat 

(2) Perki 

1/2013 

18 Termohon dapat 

menyerahkan 

jawaban tertulis 

kepada Majelis 

Komisioner melalui 

Panitera Pengganti 

sebelum hari 

pertama ajudikasi.  

Sebelum hari 

pertama 

ajudikasi 

Pasal 25 Perki 

1/2013 

19 Pelaksanaan 

sidang/Pelaksanaan 

mediasi pertama 

- Pasal 40 ayat 

(1) Perki 

1/2013 

20 Penundaan mediasi 

(mediasi berikutnya) 

3 hari  setelah 

proses 

ajudikasi 

dinyatakan 

ditunda 

Pasal 38 ayat 

(4) Perki 

1/2013 

21 jangka waktu mediasi  14 hari sejak 

pelaksanaan 

mediasi 

pertama 

Pasal 41 ayat 

(1) Perki 

1/2013 

22 Perpanjangan 

mediasi 

7 hari sejak 

pemohonan 

perpanjang 

mediasi  

Pasal 41 ayat 

(2) Perki 

1/2013 
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23 Penyerahan putusan  3 hari sejak 

putusan 

dibacakan 

Pasal 59 ayat 

(4) Perki 

1/2013 

24 Ajudikasi (Jika 

mediasi gagal). 

Penetapan jadwal 

ajudikasi dan 

pemberitahuan 

kepada para pihak 

- Pasal 49 ayat 

(2) dan ayat (3) 

Perki 1/2013 

25 Sidang Pembuktian - Pasal 51 – 55 

Perki 1/2013 

26 Pemeriksaan 

setempat 

- Pasal 56 Perki 

1/2013 

27 Kesimpulan para 

pihak 

3 hari (sebelum 

pembacaan 

putusan) 

Pasa 57 Perki 

1/2013 

28 Pembacaan putusan - Pasal 58, Pasal 

59 Perki 

1/2013 

29 Pengajuan keberatan 

terhadap putusan KI 

(Pengajuan 

keberatan/gugatan 

ke PTUN/PN) 

14 hari sejak 

salinan putusan 

KI diterima oleh  

para  pihak  

Pasal 60 ayat 

(2) Perki 

1/2013 

30 Permintaan salinan 

putusan dan berkas 

sengketa oleh 

Panitera PN/PTUN 

kepada KI 

14 hari sejak 

keberatan 

teregister  

Pasal 6 ayat (1) 

Perma 2/2011 

31 Penyerahan berkas 

oleh KI kepada 

Panitera PN/PTUN 

14 hari sejak 

permintaan 

diajukan 

Pasal 6 ayat (2) 

Perma 2/2011 

32 Penyerahan jawaban 

keberatan termohon 

kepada PN/PTUN 

30 hari sejak 

keberatan 

teregister 

Pasal 6 ayat (3) 

Perma 2/2011 

33 Penunjukan Majelis 

Hakim oleh Ketua 

PN/PTUN 

3 hari setelah 

lewat tenggang 

waktu 

keberatan 

teregister 

Pasal 6 ayat (4) 

Perma 2/2011 

34 Putusan PN/PTUN 60 hari sejak 

Majelis Hakim 

ditetapkan 

Pasal 9 ayat (1) 

Perma 2/2011 
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35 Pengajuan kasasi ke 

MA 

14 hari sejak 

pembacaan 

putusan/sejak 

putusan 

diterima para 

pihak/ 

 sejak 

pemberitahuan 

putusan 

dikirimkan  

Pasal 9 ayat (2) 

Perma 2/2011 

36 Putusan oleh MA 30 hari sejak 

Majelis Hakim 

ditetapkan 

Pasal 9 ayat (3) 

Perma 2/2011 

37 Permohonan 

eksekusi putusan ke 

PN/PTUN oleh 

Pemohon 

- Pasal 12 ayat 

(1) dan (2) 

Perma 2/2011 

38 Penolakan atau 

pemberian 

penetapan eksekusi 

oleh Pengadilan 

7 hari sejak 

permohonan 

penetapan 

eksekusi 

Pasal 12 ayat 

(3) Perma 

1/2011 

Catatan: Untuk informasi pemilu diatur secara khusus 

dalam Perki No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan 

dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu  

9. SIAPA YANG MENGHADIRI SENGKETA INFORMASI?  

Sengketa dihadiri oleh Pimpinan Badan Publik atau 

dikuasakan kepada Biro/Bagian Bagian Hukum, PPID 

Bawaslu bersama Tim Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PID) yang membuat dan menguasai 

informasi yang menjadi objek sengketa. Penujukkan 

seseorang yang dikuasakan harus disertai dengan Surat 

Kuasa dari Pimpinan Badan Publik. 

10. APA YANG PERLU DIPERSIAPKAN DALAM MENJALANI 

MEDIASI ATAU AJUDIKASI? 

a. Dokumen terkait administrasi pelayanan informasi 

dan pelayanan keberatan terhadap pemohon 
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informasi. Antara lain: salinan formulir permohonan, 

salinan tanda terima, salinan surat pengajuan 

keberatan, salinan jawaban Atasan PPID, salinan 

formulir penolakan informasi; 

b. Dokumen terkait pengecualian informasi (jika 

informasi yang diminta dikecualikan). Antara lain: 

Hasil uji konsekuensi dan UU yang menjadi dasar 

pengecualian; 

c. Surat Kuasa jika yang hadir bukan Pimpinan Badan 

Publik; 

d. Surat-surat lain terkait hak termohon, jika diperlukan. 

Antara lain: Surat permohonan untuk menghadirkan 

saksi dan/atau ahli, surat permohonan penggantian 

Anggota Majelis Komisioner, surat permohonan 

pelaksanaan Kaukus; 

e. Jawaban tertulis kepada Majelis Komisioner melalui 

Panitera Pengganti sebelum hari pertama ajudikasi. 

11. KAPAN KAUKUS DIAJUKAN OLEH BAWASLU SEBAGAI 

TERMOHON?  

Kaukus adalah pertemuan antara Mediator dengan salah 

satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya. Kaukus dapat 

diajukan kepada Majelis Komisioner oleh para pihak. 

Khusus Bawaslu sebagai termohon, Kaukus dapat 

diajukan jika Bawaslu menilai ada hal-hal yang tidak perlu 

didengar oleh pemohon, baik terkait kebijakan internal 

Badan Publik maupun terkait dengan perilaku pemohon 

informasi.  

12. KAPAN SANKSI PIDANA DALAM UU KIP DAPAT 

DITERAPKAN?   

Sanksi pidana bagi pejabat Badan Publik diputuskan oleh 

Pengadilan berdasarkan tuntutan Jaksa dan fakta-fakta 

selama persidangan setelah ada pelimpahan berkas dari 

pihak penyidik (Kepolisian).  
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Pengaduan atau laporan ke Polisi dapat dilakukan oleh 

masyarakat karena pengabaian informasi yang wajib 

diumumkan secara serta-merta. Pihak yang mengalami 

kerugian dapat langsung melaporkan ke polisi (tanpa 

permohonan informasi, tanpa pengajuan keberatan, 

tanpa proses sengketa informasi di Komisi Informasi dan 

Pengadilan).  

Adapun untuk informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib 

tersedia setiap saat, maka masyarakat perlu mengajukan 

permohonan informasi. Jika tidak diberikan atau tidak 

dilayani dengan baik, maka dapat mengajukan keberatan 

ke Atasan PPID.  

Jika tidak ada jawaban Atasan PPID atau jawaban Atasan 

PPID tidak memuaskan, pemohon dapat mengajukan 

permohonan sengketa ke Komisi Informasi. Jika pemohon 

tidak dapat menerima putusan Komisi Informasi, 

pemohon dapat mengajukan keberatan ke PN/PTUN. Jika 

pemohon tidak menerima putusan PN/PTUN, permohon 

dapat mengajukan kasasi ke MA.  

Setelah ada putusan yang bersifat final dan mengikat, 

maka pemohon dan termohon wajib menerima. Misalnya, 

sebuah informasi dinyatakan terbuka, maka Badan publik 

wajib melaksanakan putusan secara sukarela. 

Jika Badan Publik tidak melaksanakan putusan, maka 

pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi ke 

Pengadilan. Pengadilan yang menyetujui permohonan 

eksekusi menunjuk juru sita (dapat didampingi oleh 

Kepolisian), untuk melakukan penyitaan 

informasi/dokumen dimaksud. 

Jika ada oknum Badan Publik menghalang-halangi, maka 

dapat dikenakan pasal pidana lainnya, antara lain Pasal 



 161 

212 KUHP (melawan seorang pejabat yang sedang 

menjalankan tugas yang sah) atau Pasal 216 ayat (1) 

KUHP (tidak menuruti perintah atau permintaan yang 

dilakukan menurut UU). 

13. APA HAL-HAL YANG KURANG/TIDAK TEPAT TERKAIT 

SENGKETA INFORMASI? 

Berikut ini contoh hal-hal kurang/tidak tepat yang 

dilakukan oleh Bawaslu daerah terkait sengketa informasi 

publik, yaitu: 

a. Menyengketakan KPU ke Komisi Informasi karena 

tidak memberikan data yang diminta. Perselisihan 

data antarpenyelenggara seharusnya diselesaikan 

dengan meminta bantuan Badan Publik di atasnya. 

Misalnya, jika masalah terjadi pada kabupaten/kota, 

maka penyelenggara dapat meminta bantuan ke 

KPU/Bawaslu Provinsi. Jika pun ingin melibatkan 

Komisi Informasi, bentuknya audiensi atau 

menjadikan narasumber dalam sebuah diskusi atau 

sosialisasi keterbukaan informasi; 

b. Meminta Komisi Informasi untuk menghitamkan 

informasi publik yang dikecualikan atau informasi 

pribadi. Padahal ini merupakan wewenang dari Badan 

Publik. Komisi Informasi hanya memberikan petunjuk. 

Misalnya, informasi yang dihitamkan adalah informasi 

pribadi yang tidak terkait dengan posisi seseorang 

dalam jabatan publik atau tidak diperintahkan UU 

untuk dibuka ke publik; 

c. Mempersilakan pelapor tentang dugaan pelanggaran 

pilkada provinsi untuk menyengketakan ke Komisi 

Informasi. Padahal, jika tidak puas dengan pelayanan 

Bawaslu Provinsi dalam hal pelayanan pelaporan, 
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pelapor seharusnya mengadukan ke Bawaslu RI, 

bukan ke Komisi Informasi; 

d. Tidak menjelaskan kronologi terjadinya permohonan 

informasi secara lengkap di depan Majelis Komisioner 

Komisi Informasi, sehingga diketahui dengan terang 

posisi kasus pemohon sengketa, apakah sebagai 

pelapor atau pemohon informasi publik; 

e. Tidak membangun pendekatan yang persuasif 

dengan pemohon informasi publik. Pada saat 

keberatan, Bawaslu daerah dapat menyelesaikan 

secara musyawarah dengan pemohon informasi 

melalui cara-cara yang tidak melanggar peraturan 

perundang-undangan; 

f. Tidak menggunakan hak-hak yang dimiliki sebagai 

termohon dalam penyelesaian sengketa informasi. 

Misalnya, hak untuk diselenggarakannya kaukus, hak 

untuk menghadirkan saksi dan ahli, hak untuk 

meminta pergantian anggota Majelis Komisioner, jika 

dinilai memiliki potensi konflik kepentingan dengan 

kasus yang ditangani; 

g. Tidak melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu RI 

terkait penyelesaian sengketa informasi publik. 

14. JIKA PUTUSAN BAWASLU MENYATAKAN INFORMASI YANG 

DISENGKETAKAN HARUS DIBUKA, APA YANG HARUS 

DILAKUKAN BAWASLU? 

a. Bawaslu harus segera menentukan sikap, apakah 

menerima putusan Komisi Informasi atau ingin 

mengajukan keberatan ke PN/PTUN; 

b. Jika Bawaslu tidak mengajukan keberatan dengan 

putusan KI, maka segera patuhi putusan tersebut. 

Dengan demikian, pemohon tidak perlu mengajukan 

permohonan eksekusi ke Pengadilan; 



 163 

c. Pemberian informasi kepada pemohon dilakukan 

dengan cara yang baik. Pemohon harus dihormati 

sebagai warga yang berjuang mendapatkan haknya. 

Penyelesaian sengketa informasi bukan untuk 

mendapatkan predikat kalah atau menang, tetapi 

untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap 

status sebuah informasi dan/atau objek sengketa 

informasi lainnya;  

d. Jika diperlukan, Bawaslu dapat membuat keterangan 

pers terkait hal tersebut. Hal ini dibutuhkan untuk 

menghindari potensi pemberitaan yang tidak tepat 

terkait sengketa informasi yang berpotensi 

mengganggu citra lembaga. 

15. APAKAH BAWASLU DAERAH DAPAT MENGATAKAN TIDAK 

SENGAJA MENGABAIKAN KEWAJIBAN UU KIP 

SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM PASAL 52 UU KIP? 

Jika sebuah UU telah ditetapkan oleh pejabat berwenang, 

diundangkan dalam Lembaran Negara, Penjelasannya 

telah dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara, maka 

semua orang dianggap tahu dan terikat dengan UU 

tersebut (asas fictie hukum). Demikian pula dengan UU 

KIP. 

Asas fiksi hukum ini, secara sadar ditindaklanjuti oleh 

Bawaslu dengan asas publisitas. Karena itu, pada tahun 

2018, Bawaslu RI melakukan Rapat Koordinasi Nasional 

PPID Bawaslu Provinsi se-Indonesia dan Rapat Kerja 

Teknis PPID Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Bawaslu RI 

juga membuat self assessment questionnaire (penilaian 

mandiri) tentang implementasi UU KIP di Bawaslu 

Provinsi.  
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Untuk memperkuat itu, Bawaslu RI juga membuat Buku 

Saku Implementasi UU KIP dan memberikan ruang jika 

Bawaslu ingin mengajukan pertanyaan dan meminta 

supervisi terkait implementasi UU KIP.  

Jadi, Bawaslu RI telah berupaya memberikan sosialisasi 

dan pemahaman terhadap UU KIP, secara sistematis. 

Dengan demikian, Bawaslu daerah yang tidak 

menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak 

menerbitkan Informasi Publik, dapat dikategorikan 

sebagai tindakan sengaja (memenuhi salah satu unsur 

pidana dalam UU KIP).  

16. APA CONTOH KERUGIAN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN 

DALAM PASAL 52 UU KIP? 

Berikut ini contoh kerugian akibat Badan Publik tidak 

menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak 

menerbitkan Informasi Publik, yaitu: 

a. Masyarakat tidak tahu cara mendaftar sebagai 

pemilih atau tidak tahu jadwal pemilihan, sehingga 

tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu; 

b. Seorang mahasiswa tertunda penyelesaian skripsinya 

hingga semester berikutnya karena data yang 

dibutuhkan tidak diberikan tepat waktu oleh Badan 

Publik; 

c. Sebuah perusahaan terlambat mengajukan 

perbaikan dokumen penawaran lelang karena 

informasi jadwal pengembaliannya tidak diumumkan 

secara terbuka. 


