
Pengecualian informasi danUjiKonsekuensi



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.



KovenanHakSipol
Pasal 19

(3)Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat
2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung
jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai
pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat
dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang
diperlukan untuk:

a)Menghormati hak atau nama baik orang lain;

b)Melindungi kemananan nasional atau ketertiban
umum atau kesehatan atau moral umum



Pasal 73 UU HAM

Hak dan kebebasan yang diatur dalam 
Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh 
dan berdasarkan undang-undang, semata-
mata untuk menjamin pengakuan dan 
penghormatan terhadap hak asasi manusia 
serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, 
ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.



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



• Kerahasiaan adalah sesuatu yang diakui 
keberadaannya secara hukum

• Uji terhadap konsekuensi yang timbul 
berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik

• Uji kepentingan publik merujuk pada 
kepentingan publik yang luas, bukan apa yang 
menjadi perhatian publik atau semata-mata 
kepentingan pribadi. 
Dengan menutup informasi tetap melindungi partisipasi, 
keselamatan, kerugian, hak asasi, dan akuntabilitas
pemerintahan



PerKI No 1/2013



Hak badan publik menolak
permintaan informasi

Pasal 6 UU KIP

(1)   Badan Publik berhak menolak memberikan 
informasi yang dikecualikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan.

(2)   Badan Publik berhak menolak memberikan 
Informasi Publik apabila tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.



Dasar Pengecualian Internasional

• Pengecualian atas dasar kelas. 
Pengecualian ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan untuk 
suatu kelompok subjek hukum tertentu, misalnya kerahasiaan 
seorang bankir, dokter, pengacara, psikolog, akuntan, dsb. 

• Pengecualian atas dasar praduga. 
Pengecualian atas dasar dugaan terjadinya suatu hal yang 
mendasari tujuan pengecualian atau alasan mengapa 
informasi tersebut dirahasiakan. Misalnya dugaan akan 
terjadinya gangguan terhadap ekonomi nasional, hubungan 
internasional, dsb.



Secara umum UU KIP mengatur pengecualian 
berdasarkan praduga dengan menggunakan 
pendekatan konsekuensial.

Pasal 17 UU KIP

•Informasi Publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat menghambat proses penegakan 
hukum

• Informasi Publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat mengungkap rahasia pribadi



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;  Kondisi
keuangan, aset, pendapatan, 
dan rekening bank 
seseorang;   Hasil-hasil
evaluasi sehubungan dengan
kapabilitas, intelektualitas, 
dan rekomendasi
kemampuan seseorang;   
Catatan yang menyangkut
pribadi seseorang 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



Pasal 19 UU KIP

• Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 
setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian 
tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian 
sebelum menyatakan informasi Publik tertentu 
dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Pasal 16 ayat (4) PerKI tentang SLIP

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



• Kerahasiaan derivatif adalah suatu 
pengecualian atas informasi karena satu atau 
lebih kerahasiaan mendasar (true secrecy)

Kerahasiaan seorang dokter, sesungguhnya 
adalah suatu kerahasiaan yang timbul sebagai 
konsekuensi untuk melindungi dari
pengungkapan rahasia pribadi seorang tentang
riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan
kesehatan. 



Uji Konsekuensi



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).



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



Pasal 18 PERKI tentang SLIP

Badan Publik dapat mengatur lebih lanjut 
mengenai tata cara pengecualian Informasi 
Publik

PERKI  Nomor 1 Tahun 2010



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



Identifikasi
permintaan

Memperjelas 
dokumen  

Memastikan 
muatan 

informasi

Analisa
konsekuensi

Dasar hukum
Mengurai 

kerahasiaan 
mendasar

Pendapat ahli

Identifikasi
ketentuan

korektif

Ketentuan 
yang membuat
pengecualian 

jadi tidak 
berlaku

Kesimpulan

Hasil analisis
Sebagai 

argumen 
penolakan atau 

sebaliknya



Memperjelas informasi yang dimohon dan 
dokumen yang memuatnya 

Memahami informasi terkait tujuan pemohon. 

Jika informasi termasuk dalam informasi yang 
berpotensi dikecualikan, boleh jadi pemohon
dapat memberikan alternatif informasi yang 
untuk memenuhi tujuannya.

Identifikasi dan 
klarifikasi  
permintaan



Permintaan awal:

1. Meminta informasi mengenai bukti-bukti pemanfaatan dana BOS.

2. Meminta rincian anggaran dinas perhubungan.

3. Meminta agenda kunjungan anggota DPR ke luar negeri.

Hasil Klarifikasi:

1. Meminta informasi mengenai dokumen dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ 

termasuk kuitansi di dalamnya) dana BOS,

2. Meminta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas perhubungan yang memuat 

rincian kegiatan dan biaya.

3. Meminta rencana jadual perjalanan anggota komisi 1 DPR, termasuk kegiatan di 

masing-masing lokasi tujuan.



(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.

Analisa konsekuensi

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



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)



Konsekuensi Negatif Dasar Hukum Relevansi

Jika diberikan dapat 
membahayakan negara

Jika diberikan dapat
mengganggu perlindungan 
usaha dari persaingan usaha 
tidak sehat

Jika diberikan dapat
mengungkapkan catatan
yang menyangkut pribadi
seseorang

Simulasi analisa pengklasifikasian informasi





Konsekuensi Negatif Dasar Hukum Relevansi

Jika diberikan maka akan
berakibat kehidupan orang
akan terganggu

x x

Jika diberikan dapat
mengungkapkan catatan
yang menyangkut pribadi
seseorang terkait dengan
riwayat, kondisi dan
perawatan, pengobatan
kesehatan fisik, dan psikis
seseorang

Pasal 47 ayat (2) dan
Pasal 48 ayat (2) UU 
29/2004  ttg Praktek
Kedokteran

Pasal 10 Permenkes
No 269/MENKES/ 
PER/III/2008

Pasal 17 huruf h 
angka 2. 

Relevan, kecuali jika
yang bersangkutan
memberikan ijin
tertulis kepada
pemohon atau
pengungkapan
berkaitan dengan posisi
seseorang dalam
jabatanjabatan publik.

Pemohon tidak jelas
tujuannya dan diragukan
kredibilitasnya

x x

Simulasi analisa thd permohonan pengungkapan rekam medis seseorang



Pasal 17 huruf h UU KIP 

Informasi Publik yang apabila dibuka dan 
diberikan kepada Pemohon Informasi Publik 
dapat mengungkap rahasia pribadi

Identifikasi ketentuan 
korektif



PENGECUALIAN MENJADI TIDAK BERLAKU 

Pasal 18 ayat (2) UU KIP

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 jabatan-jabatan publik. 



Kesimpulan 

buka jika terbukti tidak ada dasar hukum

buka jika terbukti ada dasar hukum tapi 
sudah tidak relevan

tutup jika terbukti ada dasar hukum dan 
relevan



Pasal 26 ayat (5) PERKI tentang SLIP

Dalam hal permohonan Informasi Publik 
ditolak, PPID wajib menyampaikan 
pemberitahuan tertulis bersamaaan dengan 
Surat Keputusan PPID tentang Penolakan 
Permohonan Informasi.



h

Mengungkap rahasia pribadi berupa catatan yang menyangkut pribadi 
seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan 
satuan pendidikan nonformal.

V



Hak badan publik menolak
permintaan informasi

Pasal 6 UU KIP

(1)   Badan Publik berhak menolak memberikan 
informasi yang dikecualikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan.

(2)   Badan Publik berhak menolak memberikan 
Informasi Publik apabila tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.



MENGELOLA INFORMASI SENSITIF



PRINSIP DASAR
‘Cepat, tepat waktu, biaya 

ringan, dan cara sederhana’

Semua Informasi bersifat terbuka
selain yang dikecualikan.

‘Bersifat Ketat dan Terbatas’
(berdasarkan undang-undang, melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik)

TERTUTUP
(RAHASIA)

PASIF
(Hanya disediakan 

ketika ada 
permintaan)

Berkonsekuensi 
negatif jika ditutup 

atau jika tidak diberikan

Berkonsekuensi 
negatif jika dibuka 
atau jika diberikan

DIKECUALIKAN
(Tidak boleh 

diketahui oleh 
publik)

Pasal 17 Pasal 22 (10+7 hk)

Pasal 7 ayat (4) dan (5) 
Pertimbangan Tertulis:
Sosial, Ekonomi Budaya, 
Politik, dan Hankam

INFORMASI TERBUKA YANG SENSITIF

DIPUTUS OLEH KOMISI INFORMASI

Salinan
sesuai asli

Salinan
dengan format 

berbeda

Hanya
menyaksikan
dan mencatat

Hanya me-
nyaksikan tan-
pa mencatat

T

Y

?
Analisis

Sensitifitas
TERBUKA 
LAINNYA



Catatan Akhir Untuk Informasi Sensitif

• Lakukan analisis sensitifitas data (sosial, politik 
dan hankam)

• Tentukan teknis penyampaian informasi

• Tentukan mitigasi yang paling efektif 
(perlakuan sederhana hingga rumit), sesuai 
latar belakang pemohon informasi.

• Pastikan mitigasi tersebut dibenarkan sesuai 
aturan internal badan publik.



Konsekuensi Negatif Dasar Hukum Relevansi

Jika diberikan dapat 
membahayakan negara

Jika diberikan dapat
mengganggu perlindungan 
usaha dari persaingan usaha 
tidak sehat

Jika diberikan dapat
mengungkapkan catatan
yang menyangkut pribadi
seseorang

Simulasi Uji Konsekuensi


