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Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik 

1. UUD 1945 dinyatakan dalam Pasal 28 F UUD 1945, yang berbunyi: “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 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dalam proses pembahasan di 

sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pasal 28 F kurang mendapat 

pembahasan dibandingkan dengan pasal-pasal HAM lainnya. Ini bisa berarti bahwa 

mayoritas anggota MPR tidak berkeberatan atas masuknya hak atas informasi ke 

dalam UUD 1945. Dari rumusan tersebut bisa kita pilah perbuatan apa saja yang 

dilindungi Konstitusi berkaitan dengan informasi, yaitu: (a) Mencari; 9 (b) 

Memperoleh; (c) Memiliki; (d) Menyimpan; (e) Mengelola; dan (f ) Menyampaikan. 

2.  TAP MPR Jika ditelusuri lebih jauh, ketentuan Pasal 28 F UUD 1945 sebenarnya 

berasal dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. 

Namun, TAP MPR ini kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui TAP 

MPR Nomor I/MPR/2003. Apakah dengan pencabutan ini pasal mengenai HAM 

dalam TAP Nomor XVII tidak berlaku? TAP Nomor I/MPR/2003 meninjau ulang 

materi dan status sebanyak 139 ketetapan MPR sebelumnya. TAP Nomor XVII 

dinyatakan tidak berlaku karena materinya sudah diatur dan diangkat ke dalam UUD 

1945. UNDANG-UNDANG Sebelum diangkat menjadi norma konstitusional, Pasal 20 

dan Pasal 21 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998  

3. terlebih dahulu dituangkan ke dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 14 UU HAM merumuskan: (1) 

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (2) Setiap orang berhak untuk 

mencari, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketika dimasukkan dan diangkat ke 

dalam UUD 1945, kedua 10 ayat tersebut disatukan menjadi satu nafas. Pasal 28 F 
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UUD 1945 sebenarnya tidak secara eksplisit memerintahkan perlunya dibuat 

undang-undang yang mengatur akses terhadap informasi. Perintah itu secara tidak 

langsung dimuat dalam Pasal 28 I ayat (5) yang menyatakan: “Untuk menegakkan 

dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang 

demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan 

dalam peraturan perundang-undangan”. Pasal ini memungkinkan hak asasi manusia 

diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengacu pada 

Pasal 28 F UUD 1945. Berisi 64 pasal, UU KIP ditandatangani oleh Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono pada 30 April 2008, dan berlaku dua tahun setelah 

diundangkan. UU KIP adalah contoh ius constituendum.  

4.  Hak atas informasi tata ruang (UU Penataan Ruang dan PP Nomor 69/1996) Hak atas 

informasi lingkungan hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009)  

5. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa (UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)  

6. Hak mencari, memperoleh, memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara, 

serta hak mendapat perlindungan hukum dalam mencari, memperoleh dan 

memberikan informasi tersebut (UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN). Hak atas 

catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi (UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi).  

7. Hak masyarakat untuk melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan 

pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan (UU Nomor 40 

Tahun 1999 tentang Pers).  

8. Dalam badan usaha milik negara, informasi diartikan sebagai fakta material dan 

relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga 

dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan 

atas informasi atau fakta tersebut (Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara) 

9. Seorang aktivis harus memahami siapa pejabat yang telah ditunjuk untuk 

menjalankan fungsi sesuai amanat UU KIP. Sebab, dalam praktik yang bertugas 

melayani permintaan informasi dari publik bukan hanya humas. Misalnya: informasi 
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di pengadilan negeri tidak ditangani sepenuhnya oleh pejabat Humas, melainkan 

seorang panitera. Pasal 4 SK Ketua MA No. 144/2007 menyebutkan bahwa 

penanggung jawab adalah panitera (informasi perkara) dan sekretaris (non-perkara).  

Sebab, prinsip keterbukaan informasi dan kerahasiaan informasi banyak dituangkan 

dalam peraturan-peraturan yang bersifat teknis. Selain terdapat undang-undang yang 

secara parsial menjamin hak atas kebebasan memperoleh informasi publik, ada pula 

undangundang yang justru kontradiktif dengan UU KIP. Undang Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik tercatat sebagai peraturan perundang-undangan yang justru 

menghambat akses masyarakat untuk memperoleh informasi publik.  

Prinsip yang paling universal, yang berlaku di hampir seluruh negara di dunia, adalah:  

1. Maximum Access Limited Exemption (MALE) Pada prinsipnya semua informasi 

bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat. Suatu informasi dapat dikecualikan 

hanya karena apabila dibuka, informasi tersebut akan merugikan kepentingan publik 

yang lebih luas. Pengecualian itu juga harus bersifat terbatas, dalam arti (i) hanya 

informasi tertentu yang dibatasi; dan (ii) pembatasan itu tidak berlaku permanen.  

2. Permintaan Tidak Perlu Disertai Alasan Akses terhadap informasi merupakan hak 

setiap orang. Konsekuensi dari rumusan ini adalah setiap orang bisa mengakses 

informasi tanpa harus disertai alasan untuk apa informasi tersebut diperlukan. 

Seorang pengacara publik tidak perlu menjelaskan secara detail untuk apa ia 

membutuhkan informasi tentang suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap. Prinsip ini penting untuk menghindari munculnya penilaian subjektif 

pejabat publik ketika memutuskan permintaan informasi tersebut. Pejabat publik 

bisa saja khawatir informasi itu disalahgunakan. Argumentasi ini sebenarnya kurang 

kuat, karena penyalahgunaan informasi tetap bisa dipidana.  

3. Mekanisme yang Sederhana, Murah, dan Cepat Nilai dan daya guna suatu informasi 

sangat ditentukan oleh konteks waktu. Seorang wartawan, misalnya, terikat pada 

deadline saat ia meminta informasi yang berkaitan dengan berita yang sedang 15 dia 

tulis. Dalam kasus lain, seorang pegiat hak asasi manusia membutuhkan informasi 

yang cepat, murah, dan sederhana dalam aktivitasnya. Informasi bisa jadi tidak 

berguna jika diperoleh dalam jangka waktu yang lama, karena bisa tertutup oleh 
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informasi yang lebih baru. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa informasi 

juga harus sederhana. 

4. Informasi Harus Utuh dan Benar Informasi yang diberikan kepada pemohon 

haruslah informasi yang utuh dan benar. Jika informasi tersebut tidak benar dan 

tidak utuh, dikhawatirkan menyesatkan pemohon. Dalam aktivitas pasar modal 

biasanya ada ketentuan yang melarang pemberian informasi yang tidak benar dan 

menyesatkan (misleading information). Seorang advokat atau akuntan publik 

biasanya mencantumkan klausul disclaimer. Pendapat hukum dan pendapat 

akuntan dianggap benar berdasarkan dokumen yang diberikan oleh pengguna jasa. 

5. Informasi Proaktif Badan publik dibebani kewajiban untuk menyampaikan jenis 

informasi tertentu yang penting diketahui publik. Misalnya, informasi tentang 

bahaya atau bencana alam wajib disampaikan secara proaktif oleh Badan Publik 

tanpa perlu ditanyakan oleh masyarakat. 

6. Perlindungan Pejabat yang Beritikad Baik Perlu ada jaminan dalam undang-undang 

bahwa pejabat yang beriktikad baik harus dilindungi. Pejabat publik yang 

memberikan informasi kepada masyarakat harus dilindungi jika pemberian informasi 

dilandasi itikad baik. Misalnya, pejabat yang memberikan bocoran dan dokumen 

tentang praktik korupsi di instansinya. 

Hak dan Kewajiban Badan Publik Suatu Badan Publik berhak melakukan tindakan-

tindakan yaitu: Menolak memberikan informasi yang dikecualikan. Menolak 

memberikan informasi publik apabila tidak sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu 

: 

(i) dapat  membahayakan negara; 

(ii) berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak 

sehat; 

(iii) berkaitan dengan hak-hak pribadi; 

(iv) berkaitan dengan rahasia jabatan; dan  

(v) informasi yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan. 

 Informasi yang Dikecualikan Informasi yang dikecualikan pada hakikatnya adalah 

informasi publik, sehingga pengecualiannya tidak boleh bersifat permanen. Ukuran 

untuk menjadikan suatu informasi publik dikecualikan atau bersifat rahasia adalah: (i) 
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Undang-undang; (ii) kepatutan; dan (iii) kepentingan umum. Ketiga parameter itu harus 

melalui uji konsekuensi: yakni pengujian oleh Badan Publik apakah membuka informasi 

itu tidak akan melindungi kepentingan yang lebih besar atau tidak, atau sebaliknya. 

Informasi yang dikecualikan meliputi informasi publik yang jika dibuka dan diberikan 

kepada pemohon:  

1. Dapat menghambat proses penegakan hukum. Menghambat proses penyelidikan 

atau penyidikan suatu tindak pidana. (Lihat KUHAP); Namun, saksi dan korban 

berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan informasi 

mengenai putusan pengadilan (Lihat Pasal 5 Ayat 1 UU No. 13/2006). 

Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan 

pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional. (Menurut 

Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Membahayakan keselamatan dan 

kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.  

2.  Mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan perlindungan dari persaingan usaha 

tidak sehat. 

3.  Membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Sistem persandian negara. 

Sistem intelijen negara. 

4.  Mengungkap kekayaan alam Indonesia.  

5.  Merugikan ketahanan ekonomi nasional. 

6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri. (Lihat UU Jabatan Notaris).  

7.  Mengungkap rahasia pribadi (Pasal 79 Undang-Undang Administrasi Kependudukan 

menyebutkan: data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi 

negara. Memo dan surat-surat antar-badan publik dan intra-badan publik yang 

menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan KI atau pengadilan. Informasi 

yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Misalnya: UU Nomor 30 

Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 

Hambatan Dalam Mengakses Informasi Publik  

 Badan Publik belum siap membuka diri sesuai prinsip UU No 14/2008 (Membuka 
akses seluas-luasnya terhadap informasi  publik, mekanisme akses cepat dan mudah, 
bersikap pro aktif)  

 Badan Publik belum didukung dengan database yang lengkap  
 Belum terbentuk budaya untuk mendokumentasikan di lingkungan pemerintah 
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 Belum tersedia SDM yang memadai di bidang dokumentasi dan pelayanan informasi 
 Belum maksimalnya sosialisasi keberadaan UU No 14/2008 baik di pusat maupun 

daerah  
 Dukungan anggaran yang memadai di tingkat pusat maupun daerah  

 selain  belum berjalannya UU KIP dengan baik, persoalan yang lain yaitu lemahnya 

pemahaman terhadap UU tersebut. Hal tersebut tercermin, dari total 244 permintaan 

informasi yang diajukan ke lembaga-lembaga publik, hasilnya hanya 104  informasi 

yang dikabulkan.1 

 sebagian besar peserta mengelami kendala teknis, misalnya adanya permohonan 

informasi yang diterima lembaga publik tersebut hilang atau diabaikan. Tak jarang, 

harus  mendatangi kembali lembaga yang dimintai informasi untuk segera diproses. 

Kondisi tersebut juga berimplikasi kadar luarsanya informasi yang dibutuhkan.   

Solusi 

 KIP secara berkesinabungan melakukakan   sosialisasi    secara maksimal terhadap 
UU No 14 tentang KIP  

 Propinsi yang belum membentuk KI Daerah, yakni 7 Propinsi, segera membentuk 
Komisi Informasi Daerah 

 Badan Publik segera membentuk Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) serta Peraturan Standar Pelayanan Informasi Publik.  

 Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan 
dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga 
dapat diakses dengan mudah  

 Menambah  SDM yang memilih keahlian di bidang dokumentasi dan pelayan 
informasi 

 Memanfaatkan kemajuan TIK untuk membuat sistem/mekanisme kerja pelayanan 
informasi  

 Selaku Badan Publik, pemerintah secara maksimal menerapkan Instruksi Presiden  
No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-
Government.  

 Lembaga-lernbaga publik seharusnya selalu mengeluarkan surat tanda terima ketika 

ada surat permintaan informasi yang masuk, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) 

UU KIP; surat tanda terima ini harus mengindikasikan tanggal dan waktu permintaan, 

serta dibubuhi dengan tanda tangan pegawai yang menerimanya pada saat itu. 

  Seluruh lembaga publik seharusnya mengangkat seorang Pejabat Pengelola lnformasl 

dan Dokumentasi (PPID), untuk memudahkan pengisian permohonan informasi 

sebagaimana dimuat dalam Pasal 13 ayat (1) UU KIP. 

 Lembaga-lembaga publik seharusnya memperhatikan jangka waktu sebagaimana 

ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP., yang mensyaratkan  adanya tanggapan yang harus 

diberikan dalam waktu 10 hari kerja. 

                                                           
1 Menurut AJI dalam press release bernomor 006/AJI.Adv/Re/IV/2012 yang diterima Komisi Informasi 

Pusat tertanggal 25 April 2012, 
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 Lembaga-lembaga publik seharusnya memastikan bahwa penolakan permohonan 

didasarkan pada kemungkinan nyata deri kerugian yang  signifikan pada kepentingan 

yang sah, dan memperhatkan uji kepentingan publik sebagaimana ketentuan Pasal 2 

ayat (4) UU KIP. 

 Komisi lnformasi pusat seharusnya merancang peraturan-peratuan mengenai biaya 

akses, di  mana dibatasi pada biaya-biaya  aktual yang dikeluarkan dalam penyediaan 

infrormasi, dalam rangka mencegah pejabat-pejabat yang meminta biaya yang 

berlebihan dan mengantongi pemeriksaan, dan yang seharusnya mengamanahkan 

bahwasanya permintaan sebanyak 50  halaman atau lebih harus bebas biaya. 

 Mendesak badan publik untuk mematuhi dan menjalankan Keputusan Mediasi, dan 

menghormati hasil keputusan mediasi mengikat secara hukum.  
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