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Hak atas Informasi

• Pasal 28F, UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, 
dan menyampaikan informasi dengan segala jenis 
saluran yang tersedia.

• UU no 40/1999 tentang Pers;
• UU no 32/22 tentang Penyiaran;
• UU no 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik



Banjir Informasi

• Dampak dari keterbukaan informasi adalah banjir 
informasi yang datang melalui media cetak, 
media penyiaran (radio dan televisi), media 
online dan media sosial;

• Keinginan tahu masyarakat hampir terpenuhi 
semuanya dengan bantuan search engine di 
media maya;

• Oleh karena itu jika ada orang atau lembaga yang 
ingin mendapat informasi publik dari lembaga 
negara, maka orang atau lembaga itu sedang 
mengerjakan sesuatu yang serius.



Jenis-jenis informasi yang dibuka 
adalah :

1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan 
diumumkan secara berkala;

2. Informasi Publik yang wajib diumumkan 
secara Serta Merta;

3. Informasi Publik yang wajib Tersedia Setiap 
Saat



KPU



KIP



Website Resmi Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat

http://www.jabarprov.go.id/


Dari Emil ke Oded



Pencari Informasi Publik

• Mahasiswa yang mau menyusun skripsi, tesis 
atau disertasi;

• Wartawan yang mau membuat artikel, atau 
investigative reporting;

• Orang atau lembaga yang mau membuat 
keputusan penting, misalnya membeli tanah, 
membangun perusahaan;

• Dan lain-lain, orang yang penasaran mencari 
informasi yang benar dan lengkap.



Informasi yang dikecualikan dalam 
Undang-undang ini antara lain adalah:[

• Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
Pemohon Informasi Publik:
– dapat menghambat proses penegakan hukum;
– dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan 

intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
– dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
– dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
– dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
– dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
– mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan 

terakhir ataupun wasiat seseorang;
– dapat mengungkap rahasia pribadi;

• memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan 
Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan 
Komisi Informasi atau pengadilan;

• informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-
Undang.

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Keterbukaan_Informasi_Publik




Pemohon Informasi Publik

UU KIP, Pasal 2, (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh 
setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat 
waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

UU KIP, Pasal 22, (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan 
wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis

(8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang 
waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
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