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Hak Akses Informasi Publik



UU KIP, apa itu?

 Penegasan jaminan hak warga atas informasi. Secara
umum termuat dalam Konstitusi, UUD 1945 Pasal
28F:

 “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”.

 Konteks kelahiran: pemberantasan korupsi, 
penegakan hak asasi manusia, dan tata kelola
pemerintah yang baik.



UU KIP, apa itu? (cont…)

 Diundangkan pada 30 April 2008, berlaku dua
tahun kemudian. Seluruh materi UU KIP mulai
berlaku sejak 1 Mei 2010.

 Yang dijamin:

 Hak akses terhadap informasi adalah hak setiap wargawarga
negara Indonesia dan lembaga-lembaga negara.

 Cakupan: (i) mencari; (ii) memperoleh; (iii) memiliki; (iv) 
menyimpan; (v) mengelola; dan (vi) menyampaikan informasi.

 Pemohon informasi publik berhak:  memperoleh, melihat, 
mengetahui, mendapatkan salinan, dan menyebarluaskan 
informasi publik.



UU KIP, apa itu? (cont…)

 Prinsip dasar:
 Setiap informasi bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali

yang dibatasi oleh undang-undang (Maximum Access Limited 
Exemption).

 Informasi bisa diperoleh dengan cepat, tepat waktu, murah, 
dan prosedur sederhana.

 Kerahasiaan informasi didasarkan pada aturan UU, kepatutan, 
kepentingan umum setelah melalui uji konsekuensi. 
Kepentingan yang lebih besar didahulukan.

 Informasi harus utuh dan benar.

 Informasi proaktif. Informasi tentang bahaya atau bencana
alam wajib disampaikan secara proaktif oleh Badan Publik
tanpa perlu ditanyakan oleh masyarakat.



Informasi, Publik

 Informasi, apa itu?
 Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, atau tanda yang 

mengandung nilai, makna dan pesan, baik berupa data, fakta, atau
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca dalam
kemasan apa pun, baik yang bersifat elektronik maupun non-
elektronik. (Pasal 1 Ayat 1)

 Informasi publik?
 Sedangkan 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 Undang-undang ini serta informasi lain 
yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Pasal 1 Ayat 2)



Jaminan Hak Akses Informasi, UU Lain

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

 Hak atas informasi lingkungan hidup (UU Nomor 32 Tahun
2009)

 Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau asa (UU Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

 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).



cont…

 Hak atas catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi 
(UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi).

 Hak masyarakat untuk melakukan kegiatan untuk 
mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak 
memperoleh informasi yang diperlukan (UU Nomor 40 Tahun 
1999 tentang Pers).

 Hak untuk mendapat informasi secara tertulis dan/atau lisan 
tentang kebijakan penanggulangan bencana. (UU Nomor24 
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)

 dll...



Badan Publik?

 Semua lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

 Lembaga eksekutif: Presiden dan seluruh jajaran menteri
departemen, pejabat tinggi negara setingkat menteri, lembaga
pemerintah non departemen, komisi-komisi yang berada dan
bertanggung jawab kepada presiden.

 Lembaga legislatif: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

 Lembaga yudikatif: Mahkamah Agung dan seluruh jajaran
pengadilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi



Badan Publik (cont…)

 Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yaitu: 
partai politik, perguruan tinggi, perpustakaan
nasional, arsip nasional, kepolisian, BLU 
Transjakarta.

 Badan lain yang sebagian/seluruh dananya
bersumber dari APBN/APBD: BUMN dan BUMD

 Badan lain yang sebagian/seluruh dananya
bersumber dari sumbangan masyarakat atau
sumbangan luar negeri: lembagalembaga swadaya
masyarakat.



Badan Publik (cont…)

 Badan Publik berkewajiban:
 Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi 

publik yang berada di bawah kewenangannya kepada 
pemohon, selain informasi yang dikecualikan.

 Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak
menyesatkan.

 Membangun sistem informasi dan dokumentasi agar 
informasi dapat dengan mudah diakses.

 Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang 
diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi
publik.

 BP menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
demi pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana. (PPID: 
Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi)



Jenis Informasi Publik

1.1. Informasi Berkala (minimal 1 x 6 bulan):

 Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik

 Kegiatan dan kinerja Badan Publik

 Laporan keuangan

 Informasi lain yang diatur dalam peraturan
perundangundangan

1.2. Informasi Serta-Merta

 Mengancam hidup orang banyak. Misalnya, ancaman bencana
alam tsunami.

 Menganggu ketertiban umum. Misalnya, tawuran di suatu
tempat, kemacetan lalu lintas.



Jenis Informasi (cont…)

1.3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
 Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah

penguasaannya minus info yang dikecualikan

 Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.

 Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.

 Rencana kerja proyek, termasuk rencana pengeluaran
tahunan.

 Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.

 Informasi yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan
terbuka untuk umum.

 Prosedur kerja pegawai berkaitan dengan pelayanan publik.

 Laporan mengenai pelayanan akses informasi.Laporan
mengenai pelayanan akses informasi.



Jenis Informasi

 Informasi Dikecualikan

 Rahasia negara (misalnya strategi pertahanan negara)

 Rahasia perusahaan (UU Persaingan Usaha)

 Rahasia pribadi



Menggunakan Hak Akses Informasi

 Identifikasi kebutuhan informasi.

 Identifikasi Badan Publik yang disasar.

 Libatkan kelompok yang memiliki keprihatinan
serupa.

 Persiapkan langkah-langkah prosedural dan ekstra-
prosedural.

 Manfaatkan semaksimal mungkin informasi yang 
diperoleh untuk perluasan akses hak-hak anda.


