
MenyusunDaftar InformasiPublik



Prinsip dan Dasar Hukum



keterbukaan informasi publik 



Informasi Publik adalah informasi yang 
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau 
diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan 
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan 
negara dan/atau penyelenggara dan 
penyelenggaraan badan publik lainnya yang 
sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi 
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.



Asas
Pasal 2 UU KIP

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan 
dapat diakses oleh setiap Pengguna 
Informasi Publik.

(2) Informasi Publik yang 
dikecualikan bersifat 
ketat dan terbatas.



Daftar Informasi Publik 

adalah catatan yang berisi keterangan secara 
sistematis tentang seluruh Informasi Publik 
yang berada di bawah penguasaan Badan 
Publik tidak termasuk informasi yang 
dikecualikan

Pasal 1 angka 7 PerKI No 1/201o ttg SLIP
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hukum
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Daftar Informasi Publik 
Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap 
saat  berupa Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya 
memuat:

1. nomor
2. ringkasan isi informasi
3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
5. waktu dan tempat pembuatan informasi
6. bentuk informasi yang tersedia
7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

Pasal 13 ayat (1) huruf a PerKI No 1/201o ttg SLIP



Pasal 18 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017

(1) DIDP paling sedikit memuat:

a. nomor;

b. ringkasan isi informasi;

c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;

d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;

e. waktu dan tempat pembuatan informasi;

f. bentuk informasi yang tersedia; dan

g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

(2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID 

Utama.



Apa pentingnya DIP?

• Memetakan jenis dan penguasaan informasi 
publik di seluruh unit kerja

• Memudahkan koordinasi pengelolaan 
data/informasi di badan publik

• Memudahkan koordinasi pelayanan informasi 
publik 



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).



Struktur organisasi



Daftar Informasi Publik 

Badan Publik wajib menetapkan dan 
memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi 
Publik atas seluruh Informasi Publik yang 
dikelola;

Pasal 4 huruf g PerKI No 1/201o ttg SLIP



Pasal 17 Permendagri  No 3/2017

(1) Jenis-jenis SOP PPID, antara lain:

a.SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;

b.SOP Pelayanan Permohonan Informasi
Publik;

c.SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;

d.SOP Penanganan Keberatan Informasi
Publik; dan

e.SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.



Daftar Informasi Publik 

PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi 
Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja
di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan 
pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah
dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing 
unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali dalam sebulan.

Pasal 7 ayat (3) PerKI No 1/201o ttg SLIP





Panduan Pembentukan dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemendagri 2013. 

mengoordinasikan dan mengonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi
publik;
melakukan uji konsekuensi atas informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan;
melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring 
melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja



Panduan Pembentukan dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemendagri 2013. 

Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, 
dan kewenangannya;
Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID;
Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan
dokumentasi;
Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan  
dokumentasi bagi pemohon layanan informasi
Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan
data lingkup SKPD masing-masing



Mekanisme penyusunan





Dari mana memulainya

Pasal 11 
PERKI 1/2010

Pasal 13 
PERKI 1/2010





Pengelompokkan informasi publik

Berdasarkan:
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 

berkala
2. Informasi yang wajib diumumkan serta-merta
3. Informasi yang wajb disediakan setiap saat

Pasal 7 ayat (3) PerKI No 1/201o ttg SLIP



Pasal 10 
DIUMUMKAN
SERTA-MERTA

Pasal 9 
DIUMUMKAN

BERKALA

Pasal
11,14,15, 16

TERSEDIA
SETIAP SAAT

Pasal 22
TERBUKA 
LAINNYA

Pasal 17
TERTUTUP
(RAHASIA)

suatu informasi 

yang dapat 

mengancam hajat 

hidup orang 

banyak dan 

ketertiban umum. 

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.

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; 

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 

UndangUndang ini. 

Berkonsekuensi negatif jika ditutup atau jika tidak diberikanBerkonsekuensi negatif jika dibuka











Pasal 2 ayat (4) UU KIP
Pengecualian informasi harus memenuhi beberapa 
persyaratan berikut:
• Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia.
• Pengecualian harus berdasarkan Undang-undang.
• Pengecualian berdasarkan kepatutan 

dan kepentingan umum. Untuk itu 
pengecualian harus didasarkan pada 
pengujian tentang konsekuensi dan 
uji kepentingan publik



Jenis informasi dikecualikan

Pasal 6 ayat (3) UU KIP
Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. informasi yang dapat membahayakan negara;
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan 

perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; 

dan/atau 
e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau 

didokumentasikan.

Pasal 6 ayat (3) UU KIP
Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. informasi yang dapat membahayakan negara;
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan 

perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; 

dan/atau 
e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau 

didokumentasikan.

Kerahasiaan mendasar (true secrecy)



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 dan kondisi anggota 
keluarga; riwayat, kondisi dan 
perawatan, pengobatan 
kesehatan fisik, dan psikis 
seseorang; kondisi keuangan, 
aset, pendapatan, dan rekening 
bank seseorang; hasil-hasil
evaluasi sehubungan dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan 
rekomendasi kemampuan 
seseorang; dan/atau catatan 
yang berkaitan dengan kegiatan 
satuan
pendidikan formal dan satuan 
pendidikan nonformalj. 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



Pasal 3 PP No 61 Tahun 2010

1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di
setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian
Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian
sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu
dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

2) Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan
pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.



Pasal 16 PERKI tentang SLIP

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

PERKI  Nomor 1 Tahun 2010



Panduan Pembentukan dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
Kemendagri 2013. 



Permendagri Nomor 3/2017



Pasal 4 PP No 61 Tahun 2010

(1) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam 
bentuk surat penetapan klasifikasi



Pasal 4 PP No 61 Tahun 2010
(2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat   (1) paling sedikit memuat:

a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;

c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang 
menetapkan;

d. Jangka Waktu Pengecualian;

e. Alasan pengecualian; dan

f. tempat dan tanggal penetapan.




