
Persiapan penyelesaian 
sengketa informasi publik

Dan Satriana
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 



Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, 

yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas 

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan 

negara, yang sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah 

sepanjang sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau 

luar negeri.



Ketentuan Pemohon

Pasal 1 angka 12 UU KIP
Kedudukan hukum Pemohon (warga negara dan/ 
atau badan hukum Indonesia).

Pasal 4 ayat (3) UU KIP

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak
mengajukan permintaan Informasi Publik disertai
alasan permintaan tersebut.

Pasal 22 UU KIP

Mekanisme memperoleh informasi publik



Meminta
informasi

Mengajukan
keberatan

Memohon
penyelesaian

sengket

10 hari kerja 30 hari kerja

Sengketa internal 



KERAHASIAAN 
NEGARA

KERAHASIAAN UNTUK 
PERSAINGAN YG SEHAT

KERAHASIAAN ATAS HAK 
PRIBADI

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

a.Dapat menghambat
proses Penegakan Hukum

c.Dapat membahayakan
Pertahanan dan
Keamanan

d.Dapat mengungkap
Kekayaan alam Indonesia

e.Dapat membahayakan
ketahanan Ekonomi
Nasional

f. Dapat mengganggu
Hubungan Internasional

i. Surat-surat badan publik
yang sifatnya rahasia, 
kecuali atas putusan
Komisi Informasi dan
Pengadilan.

b. Dapat mengganggu
perlindungan
Persaingan usaha yang 
sehat dan
Perlindungan atas
Kekayaan intelektual

g. Dapat mengungkap Akta
Otentik dan Wasiat
seseorang

h. Dapat mengungkap
Informasi Pribadi
(riwayat keluarga;
kesehatan; keuangan, aset, 
pendapatan; hasil evaluasi
dan rekomendasi
kemampuan; catatan yang 
berkaitan dengan kegiatan
pendidikan)

j. Dilarang berdasarkan undang-undang lain

Pasal 18 ayat (2):

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g 
dan huruf h, antara lain apabila : 
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan

persetujuan tertulis; dan/atau
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi

seseorang dalam jabatanjabatan publik



(1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi 
berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum 
menyatakan suatu Informasi Publik sebagai 
Informasi Publik yang dikecualikan.

(4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, 
PPID dilarang mempertimbangkan alasan 
pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam 
Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi 
Publik.

Pasal 16 ayat (1) dan (4) PERKI ttg SLIP



Pasal 12 Permendagri No 3/2017



Pasal 15 ayat (2) Permendagri No 3/2017





SENGKETA INFORMASI PUBLIK 

adalah sengketa yang terjadi 

antara Badan Publik dan 

Pemohon Informasi Publik 

berdasarkan alasan

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi 

Publik.

PerKI No 2 pasal 1angka 3



UU KIP



UU KIP



Pemohon Penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik yang selanjutnya 

disebut Pemohon adalah Pemohon atau 

Pengguna Informasi Publik yang 

mengajukan Permohonan kepada 

Komisi Informasi.



Termohon Penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik yang selanjutnya 

disebut Termohon adalah Badan Publik 

yang diwakili oleh Pimpinan Badan 

Publik, atasan PPID, atau pejabat yang 

ditunjuk dan diberi kewenangan untuk 

mengambil keputusan dalam 

penyelesaian sengketa di Komisi 

Informasi.



 Penolakan informasi atas dasar pengecualian

 Tidak disediakan informasi berkala

 tidak ditanggapinya permintaan informasi

 permintaan informasi ditanggapi tidak sesuai permintaan

 tidak dipenuhinya permintaan informasi

 pengenaan biaya yang tidak wajar

 penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur

Pasal 35 ayat (1) UU KIP 

Alasan keberatan dan sengketa







9

146

37

26 24

10

Data Informasi yang Dimohon pada 
PSI  di Tahun 2017

C1 Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan
Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang
telah maupun sedang dijalankan beserta
capaiannya;

D1 Rencana dan laporan
realisasi anggaran

F2 Daftar Peraturan Perundang-undangan,
Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan
atau ditetapkan;

I1 informasi tentang pengumuman pengadaan
barang dan jasa sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terkait;

L1 Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga
berikut dokumen pendukungnya



Komisi Informasi bertugas :

a. menerima, memeriksa, dan memutus 

permohonan penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau 

Ajudikasi nonlitigasi 

b. menetapkan kebijakan umum pelayanan 

Informasi Publik; dan

c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis.

UU No 14 Thn 2008 pasal 26



Pasal 36 PERKI ttg PPSIP



Prosedur penyelesaian sengketa 
informasi di Komisi Informasi

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 
mulai diundangkan pada tanggal 29 April 2013.



Ketentuan Pemohon

Pasal 1 angka 12 UU KIP
Kedudukan hukum Pemohon (warga negara dan/ 
atau badan hukum Indonesia).

Pasal 4 ayat (3) UU KIP

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak
mengajukan permintaan Informasi Publik disertai
alasan permintaan tersebut.

Pasal 22 UU KIP

Mekanisme memperoleh informasi publik



Kesungguhan dan itikad baik Pemohon 

Pasal 4

(2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang 

tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

(3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan 

dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar 

sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan 

yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan 

permohonan.

b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu 

proses penyelesaian sengketa.

c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian 

sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian 











•Kesepakatan 

•Mediasi gagal

•Pengisian 
formulir dan 
kelengkapan 

Pemohonan 

•Pemeriksaan 
kelengkapan

Registrasi 
•Pemeriksaan 

kedudukan 
hukum

•Putusan sela

Sidang awal 

Mediasi 
•Pemeriksaan

•Pemeriksaan 
setempat

•Putusan 

Sidang 
lanjutan 

100 hari

7 hari 14 hari14 hari 40 hari



12

8

1

9

7

4

Ditolak Gugur Limpah Mediasi Sepakat Dikabulkan Sebagian Dikabulkan
Seluruhnya



PERMA No 2/ 2011

Pasal 4

• Salah satu atau para pihak yang tidak 

menerima putusan Komisi Informasi dapat 

mengajukan keberatan secara tertulis ke 

pengadilan yang berwenang.

• Keberatan diajukan dalam tengang waktu 

14 (empat belas) hari sejak salinan 

putusan Komisi lnformasi diterima oleh 

para pihak berdasarkan tanda bukti 

penerimaan. 



Kenapa Putusan Ajudikasi  KI 

tidak final dan mengikat?

Menjaga peluang hilangnya hak salah satu 
pihak untuk mendapatkan banding (right to 

appeal) dan bentuk akuntabiltas fungsi 
memeriksa dan memutus perkara 



Pasal11

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan 

hukum acara yang berlaku di masing-masing 

lingkup pengadilan

Pasal12

(1) Putusan Komisi lnformasi yang 

berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan 

penetapan eksekusi kepada Ketua 

Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon 

lnformasi.

PERMA No 2/ 2011



UU No 25 Thn 2009

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. penyelenggara yang tidak 

melaksanakan kewajiban dan/atau 

melanggar larangan; dan

b. pelaksana yang memberi pelayanan 

yang tidak sesuai dengan standar 

pelayanan.



Pasal 52 UU KIP
Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, 

tidak memberikan, dan/atau tidak
menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik 

secara berkala, Informasi Publik yang
wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik 

yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau
Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar 

permintaan sesuai dengan UndangUndang ini,
dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan 

pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 

5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 54 UU KIP
(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).
(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).


















