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DATA DUKUNG PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI 

BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

TAHUN 2019  

 

 

AREA VIII 

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

 

 



DAFTAR ISI 
 

No. Sampel data dukung 
Kriteria yang 

dapat didukung 

1.  Perbawaslu  Nomor  4  Tahun  2019  Mekanisme  Penanganan Pelanggaran Kode Etik  

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara 1a, 1c 

2.  SOP Pengumpulan. Pengeloaan Dan Pendokumentasian Informasi   

3.  SOP Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI (0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017) 

4.  Dokumentasi maklumat pelayanan Bawaslu 1b 

5.  SOP Uji Konsekuensi Terhadap Informasi Yang Dikecualikan (SOP/36/SET/XII/2015) 1c 

6.  Laporan Focus Group Discussion (FGD) Reviu Dan Evaluasi Pemeringkatan Komisi 

Informasi Pusat (KIP) Terhadap Bawaslu Tahun 2018 
1d 

7.  Nota  Dinas  Tata  Kelola  SOP  di  Lingkungan  Sekretariat  Jenderal  Bawaslu 

(0104/Bawaslu/SJ/OT.03/V/2019) 
1e 

8.  Modul Training Pengembangan Kapasitas Mengelola dan Melayani Informasi Publik di 

Badan Pengawas Pemilu 
2a 

9.  Dokumentasi Media Publikasi Bawaslu 2b, 2e, 3a, 5 

10.  Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 

2c 11.  Kepsekjen Bawaslu No.244 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Ketertiban 

Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Bawaslu 

12.  Dokumentasi tampilan antar muka aplikasi Gowaslu 2d, 5 

13.  Gambaran Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah 

Dan Wakil Kepala Daerah 2018 
2e 

14.  Hasil Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 

2018 

15.  Formulir pengajuan keberatan pada website PPID Bawaslu RI 
3a 

16.  Prosedur Pengajuan Keberatan pada website PPID Bawaslu RI 

17.  SOP Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI  

(SOP Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017) 
3b, 3c 

18.  Keputusan  Bawaslu  Nomor  0003  Tahun  2019  Tentang  Pembentukan  Pejabat 

Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Nomor : 0003/K.Bawaslu/HM.00/I/2019) 

3c 

19.  Surat Tugas dalam rangka melaksanakan Supervisi dan Monitoring Kehumasan dan 

PPID di Bawaslu Provinsi Bali 
3d 

20.  Laporan Layanan Informasi PPID Bawaslu Tahun 2018 3e 

21.  Survey Layanan Informasi pada website PPID Bawaslu 4 

22.  Laporan FGD Membangun Sistem Pelayanan Dan Pengelolaan Informasi Publik Di 

Bawaslu RI 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kriteria Evaluasi Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
 

1 Standar Pelayanan 

 a.  Terdapat kebijakan standar pelayanan 

 b.  Standar pelayanan telah dimaklumatkan 

 c.  Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan 

 d.  Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP 

2 Budaya Pelayanan Prima 

 a.  Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan 

Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima) 

 b.  Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta 

pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar 

 c.  Terdapat inovasi pelayanan 

3 Pengelolaan Pengaduan 

 a.  Terdapat media pengaduan pelayanan 

 b.  Terdapat SOP pengaduan pelayanan 

 c.  Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan 

 d.  Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan 

kualitas pelayanan 

4 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 

5 Pemanfaatan Teknologi Informasi 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2019. 

TENTANG 

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA PENGAWAS 

PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

KELURAHAN/DESA, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk menjaga integritas, kehormatan, dan 

martabat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, 

Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan 

Pengawas Tempat Pemungutan Suara; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Mekanisme 

Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas 

Tempat Pemungutan Suara; 

 

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

TENTANG MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE 

ETIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, 

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, 

DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah 

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Peserta 

Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu 

anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan pasangan calon 

yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang 

menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan 

fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih 
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anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara 

langsung oleh rakyat. 

4. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut 

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum 

yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan 

umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

5. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi 

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 

6. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota. 

7. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya 

disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang 

dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kecamatan atau nama lain. 

8. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang 

selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah 

petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di 

kelurahan/desa atau nama lain. 

9. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya 

disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh 

Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu 

Kelurahan/Desa. 

10. Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan 

asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman 

perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban 

atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut 

atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. 

11. Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan 

keputusan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan 

wewenang. 

12. Hari adalah hari kerja. 
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Pasal 2 

(1) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan 

Pengawas TPS wajib menjalankan tugas, fungsi, dan 

wewenang sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan sumpah/janji jabatan serta kode etik. 

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kode etik Penyelenggara Pemilu sesuai 

dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu yang mengatur mengenai kode etik dan pedoman 

perilaku Penyelenggara Pemilu. 

 

Pasal 3 

(1) Penanganan dugaan pelanggaran kode etik bertujuan 

menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan 

kredibilitas anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. 

(2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap 

Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa 

termasuk Pengawas TPS. 

(3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan berdasarkan: 

a. temuan Pengawas Pemilu; atau 

b. aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim 

kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang 

dilengkapi identitas yang jelas. 

 

BAB II 

TATA CARA PENANGANAN DUGAAN 

PELANGGARAN KODE ETIK 

 

Pasal 4  

(1) Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 

huruf a merupakan hasil pengawasan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai Penanganan 

Pelanggaran. 
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(2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu 

Kabupaten/Kota. 

 

Pasal 5 

(1) Aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat  (3) 

huruf b disampaikan pada Sekretariat Bawaslu 

Kabupaten/Kota untuk Panwaslu Kecamatan, dan 

Panwaslu Kelurahan/Desa termasuk Pengawas TPS. 

(2) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

verifikasi administrasi paling lama 1x24 (satu kali dua 

puluh empat) jam sejak aduan diterima. 

(3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan terhadap: 

a. identitas dan alamat pengadu; 

b. nama dan jabatan teradu; 

c. uraian peristiwa; dan 

d. alat bukti. 

(4) Dalam hal pengaduan belum memenuhi ketentuan 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

pengadu diminta melengkapi dalam jangka waktu paling 

lama 1 (satu) Hari sejak verifikasi administrasi selesai 

dilakukan. 

(5) Dalam hal pengadu tidak melengkapi aduan dalam 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

aduan tidak diregistrasi. 

(6) Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan surat 

pemberitahuan kepada pengadu mengenai aduan yang 

tidak diregistrasi dan tidak dilanjutkan pada tahap 

pemeriksaan. 

(7) Aduan yang telah dinyatakan lengkap, dicatat dan 

diberikan nomor registrasi aduan dalam buku registrasi 

pelanggaran kode etik pada Hari yang sama. 

 

Pasal 6 

(1) Temuan/Aduan diajukan dengan disertai paling sedikit 2 

(dua) alat bukti. 
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(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa: 

a. keterangan saksi; 

b. keterangan ahli; 

c. surat atau tulisan; 

d. petunjuk;  

e. keterangan para pihak; dan/atau 

f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, 

dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan 

atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang 

tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain 

kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau 

optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, 

rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi 

yang memiliki makna. 

 

Pasal 7 

(1) Penanganan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan paling lama 14 

(empat belas) Hari sejak temuan/aduan diregistrasi.  

(2) Pemanggilan terhadap para pihak dilakukan paling lama 

1 (satu) Hari sejak temuan/aduan diregistrasi. 

(3) Bawaslu Kabupaten/Kota membuat surat undangan 

klarifikasi yang ditujukan kepada pengadu, teradu, saksi 

dan/atau ahli yang memuat jadwal klarifikasi dan 

undangan untuk menghadiri klarifikasi. 

(4) Surat undangan disampaikan kepada pengadu, teradu, 

saksi, dan/atau ahli melalui surat tercatat, kurir, surat 

elektronik, atau faksimile.  

(5) Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberitahukan adanya 

surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dengan komunikasi melalui telepon sebelum surat 

pemberitahuan diterima oleh pengadu, teradu, saksi 

dan/atau ahli. 

(6) Dalam hal pengadu, teradu, saksi dan/atau ahli tidak 

hadir pada klarifikasi pertama, Bawaslu Kabupaten/Kota 

pada Hari yang sama menerbitkan surat undangan 
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klarifikasi kedua sekaligus memanggil pengadu, teradu, 

saksi, dan/atau ahli. 

(7) Dalam hal pengadu, teradu, saksi dan/atau ahli tidak 

hadir pada klarifikasi kedua, Bawaslu Kabupaten/Kota 

melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada.  

 

Pasal 8 

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi atas 

temuan/aduan terhadap dugaan pelanggaran kode etik. 

(2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan cara: 

a. memeriksa kedudukan hukum pengadu dan teradu; 

b. mendengarkan keterangan pengadu; 

c. mendengarkan keterangan teradu; 

d. mendengarkan keterangan saksi/ahli; dan/atau 

e. memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang 

bukti. 

(3) Keterangan yang disampaikan oleh pengadu, teradu, 

saksi, dan/atau ahli dituangkan dalam berita acara 

klarifikasi. 

(4) Pihak yang dimintai klarifikasi, sebelumnya diambil 

sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinan oleh 

petugas yang ditunjuk serta menandatangani berita 

acara di bawah sumpah/janji. 

(5) Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dan/atau berita acara di bawah sumpah/janji 

sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuat 2 (dua) rangkap 

masing-masing 1 (satu) rangkap untuk tim klarifikasi dan 

1 (satu) rangkap untuk pihak yang diklarifikasi.  

 

Pasal 9 

(1) Klarifikasi dugaan pelanggaran kode etik dilakukan 

dengan membentuk tim klarifikasi. 

(2) Tim klarifikasi terdiri atas ketua, anggota, pejabat 

struktural, dan/atau staf pada sekretariat Bawaslu 

Kabupaten/Kota. 
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(3) Jumlah anggota tim klarifikasi disesuaikan dengan 

jumlah klarifikasi dan pihak yang akan diklarifikasi dan 

dimintai keterangan. 

(4) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan surat keputusan ketua Bawaslu 

Kabupaten/Kota. 

(5) Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan 

mandat kepada anggota atau kepala sekretariat, atau 

pejabat struktural untuk menandatangani keputusan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas nama ketua 

Bawaslu Kabupaten/Kota. 

 

Pasal 10 

(1) Setelah melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8, Bawaslu Kabupaten/Kota membuat 

kajian dan rekomendasi untuk diputuskan dalam Rapat 

Pleno. 

(2) Kajian dugaan pelanggaran kode etik dibuat oleh 

Bawaslu Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh 

petugas yang ditunjuk. 

(3) Kajian dugaan pelanggaran kode etik menggunakan 

sistematika kajian yang paling sedikit memuat:  

a. kasus posisi;  

b. data;  

c. analisis dan penerapan hukum;  

d. kesimpulan; dan  

e. rekomendasi. 

(4) Sistematika kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dituangkan dalam formulir kajian dugaan pelanggaran 

kode etik.  

(5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat 

rahasia selama belum diputuskan dalam Rapat Pleno 

ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.  

(6) Penomoran kajian dugaan pelanggaran menggunakan 

penomoran yang sama dengan nomor registrasi aduan 

dugaan pelanggaran kode etik.  
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Pasal 11 

(1) Apabila hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (1) menyatakan teradu terbukti melanggar 

kode etik, Bawaslu Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi 

berupa:  

a. peringatan; atau  

b. pemberhentian tetap.  

(2) Apabila hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (1) menyatakan temuan/aduan tidak 

terbukti, Bawaslu Kabupaten/Kota merehabilitasi teradu. 

(3) Hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dituangkan dalam keputusan Bawaslu 

Kabupaten/Kota. 

   

Pasal 12 

(1) Dalam hal temuan/aduan telah diregistrasi, klarifikasi 

terhadap teradu yang tidak lagi sebagai Penyelenggara 

Pemilu dapat tetap dilanjutkan. 

(2) Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila 

terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang 

sanksinya pemberhentian tetap, Bawaslu 

Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi untuk tidak 

lagi memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu. 

 

Pasal 13 

(1) Status penanganan pelanggaran kode etik diumumkan di 

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dengan 

pemberitahuan tentang status penanganan 

temuan/aduan. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

ditempatkan di papan pengumuman dan laman resmi 

Bawaslu Kabupaten/Kota. 

(3) Pemberitahuan status penanganan temuan/aduan dapat 

disampaikan kepada Pengadu melalui surat. 
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Pasal 14 

Salinan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada: 

a. teradu;  

b. pengadu; dan  

c. pihak terkait lainnya. 

 

Pasal 15 

Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan 

pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran kode etik 

kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. 

 

BAB III 

SUPERVISI DAN PEMBINAAN 

 

Pasal 16 

Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan 

pembinaan terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap 

pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran kode etik. 

 

BAB IV 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 17 

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemeriksaan 

dugaan pelanggaran kode etik dibebankan kepada anggaran 

Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 18 

Penyebutan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan 

ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan 

Kabupaten/Kota. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 19 

Ketentuan dalam Peraturan Badan ini berlaku juga dalam 

pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran kode etik 

Panwaslu  Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan 

Pengawas TPS pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota. 

 

Pasal 20 

Formulir menjadi lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 
Pasal 21 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Maret 2019 

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

   ttd. 

 

         ABHAN 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 25 Maret 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

     ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 318 
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LAMPIRAN  

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 4 TAHUN 2019 
TENTANG 
MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE 
ETIK PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN, 
PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA, 
DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 

  

A. FORMULIR TEMUAN 

 

 

 

 

TEMUANPELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU 
Nomor : ____ /TM/APKE/BWS KAB/KOTA…*/…**/…*** 

 
1. Data Pengawas 

a. Nama :……………………………… 
b. Organisasi/Jabatan : 

……………………………… 
c. Alamat : ……………………………… 

 
2. Teradu I: 

a. Nama : ……………………………… 
b. Jabatan : ……………………………… 
c. Alamat                                                                                  

Kantor  : ……………………………… 
d. Keterangan 

Lain )***** : ……………………………… 
 
Teradu II : 
a. Nama : ……………………………… 
b. Jabatan : ……………………………… 
c. Alamat                                                                                                         

Kantor  : ……………………………… 
d. Keterangan 

Lain )***** : ……………………………… 
 

3. Peristiwa yang Diadukan:  
a. Waktu Kejadian : 

……………………………… 
b. Tempat Kejadian : 

……………………………… 

FORM I- APKE.1 
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c. Perbuatan yang dilakukan : 
………………………………  

d. Pasal yang dilanggar : 
……………………………… 
  

 
4. Saksi-saksi: 

a. Nama : ……………………………… 
b. Pekerjaan : ……………………………… 
c. Alamat : ……………………………… 

 
a. Nama : ……………………………… 
b. Pekerjaan : ……………………………… 
c. Alamat : ……………………………… 

 
5. Uraian Singkat Kejadian:  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

6. Alat Bukti:  
a. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  

b. ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  

c. ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  
 

7. Barang Bukti: 
a. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  

b. ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  

c. ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

8. Tempat dan Waktu: 
a. ditemukan di : 

……………………………… 
b. Hari/Tanggal/Jam : 

………………………………  
 
Pengawas Pemilu      Penerima Temuan 
        
 
………………………..       ……………………………  
 

Keterangan : 

)* diisi dengan nama Bawaslu Kabupaten/Kota 

)**diisi dengan keterangan bulan dalam huruf romawi 

)***diisi dengan keterangan Tahun  

)****tidak perlu diisi jika pengadu tidak menguasakan kepada pihak lain. 

  )*****diisi apabila diketahui keterangan lain dari teradu.
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B. FORMULIR ADUAN 

 

 

 

 

PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU 
Nomor : ____ /AD/APKE/BWS KAB/KOTA…*/…**/…*** 

 
1. Pengadu 

a.  Nama :……………………………… 
b. No. : ……………………………… 

KTP/Identitas Lainnya : ……………………………… 
c. Tempat /Tanggal Lahir  : 

………………………………                                                   
d. Jenis Kelamin : 

………………………………  
e. Organisasi/Lembaga  : 

……………………………… 
f. Alamat Tinggal dan kantor  : 

……………………………… 
g. No.Telpon/ : 

……………………………… 
Seluler   

h. Faksimile : ……………………………… 
i. e-mail  : ……………………………… 
 
Selaku kuasa dari )**** : 
 
a. Nama : ……………………………… 
b. No. KTP/Identitas Lainnya  : 

……………………………… 
c. Tempat /Tanggal Lahir  : 

………………………………                                                                           
d. Jenis Kelamin : 

……………………………… 
e. Pekerjaan : ……………………………… 
f. Organisasi/Lembaga : 

……………………………… 
g. Alamat Tinggal dan kantor  : 

……………………………… 
h. No.Telpon/ : 

……………………………… 
Seluler   

i. Faksimile : ……………………………… 
j. e-mail  : ……………………………… 

FORM I- APKE.2 
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2.        Teradu I: 
a. Nama : ……………………………… 
b. Jabatan : ……………………………… 
c. Alamat                                                                                                         

Kantor  : ……………………………… 
d. Keterangan 

Lain )***** : ……………………………… 
 
Teradu II : 
a. Nama : ……………………………… 
b. Jabatan : ……………………………… 
c. Alamat                                                                                                         

Kantor  : ……………………………… 
d. Keterangan 

Lain )*****  : ……………………………… 
 

3. Peristiwa yang Diadukan:  
a. Waktu Kejadian : 

……………………………… 
b. Tempat Kejadian : 

……………………………… 
c. Perbuatan yang dilakukan : 

………………………………  
d. Pasal yang dilanggar : 

……………………………… 
  

4. Saksi-saksi: 
a. Nama : ……………………………… 
b. Pekerjaan : ……………………………… 
c. Alamat : ……………………………… 

 
d. Nama : ……………………………… 
e. Pekerjaan : ……………………………… 
f. Alamat : ……………………………… 

 
5. Uraian Singkat Kejadian :  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar Bawaslu memeriksa 
dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 
 

6. Alat Bukti:  
a. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  

b. ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  

c. ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  
 

7. Barang Bukti: 
a. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  

b. ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  

c. ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

8. Tempat dan Waktu Pengaduan: 
a. Diadukan di  : 

……………………………… 
b. Hari/Tanggal/Jam : 

………………………………  
 
       Pengadu                Penerima Pengaduan 
        
 
 
………………………..       ……………………………  
 
 
 

Keterangan : 

)* diisi dengan nama Bawaslu Kabupaten/Kota penerima aduan 
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)**diisi dengan keterangan bulan dalam huruf romawi 

)***diisi dengan keterangan Tahun  

)****tidak perlu diisi jika pengadu tidak menguasakan kepada pihak lain.  

  )*****diisi apabila diketahui keterangan lain dari teradu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  FORMULIR SURAT PERNYATAAN  

 

 

SURAT PERNYATAAN 
 

Bahwa pada hari ini  (hari),(tanggal/bulan/tahun), saya :  
 
a. Nama : ……………………………… 
b. Organisasi/Lembaga : 

……………………………… 
c. Nomor KTP/Identitas lain  : 

……………………………… 
d. Tempat/Tanggal Lahir  : 

……………………………… 
e. Jenis Kelamin  : 

……………………………… 
f. Pekerjaan  : 

……………………………… 
g. Alamat Tinggal dan Kantor  : 

……………………………… 
h. No. Telpon/Selular  : 

……………………………… 
i. Faksimile  : ……………………………… 
j. e-mail  : ……………………………… 

 
Selaku kuasa dari : 
a. Nama : ……………………………… 

FORM II- APKE 
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b. Organisasi/Lembaga : 
……………………………… 

c. Nomor KTP/Identitas lain  : 
……………………………… 

d. Tempat/Tanggal Lahir  : 
……………………………… 

e. Jenis Kelamin  : 
……………………………… 

f. Pekerjaan  : 
……………………………… 

g. Alamat Tinggal dan Kantor  : 
……………………………… 

h. No. Telpon/Selular  : 
……………………………… 

i. Faksimile  : ……………………………… 
j. e-mail  : ……………………………… 
 
telah membuat Pengaduan tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara 
Pemilu yakni ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal  ... 
Dengan Teradu I: 
a. Nama    : ……………………………… 
b. Jabatan   : ……………………………… 
c. Alamat Kantor  : ……………………………… 
d. Keterangan Lain               : ……………………………… 

 
Dengan Teradu II: 
a. Nama    : ……………………………… 
b. Jabatan      : ……………………………… 
c. Alamat Kantor  : ……………………………… 
d. Keterangan  Lain     : ……………………………… 

 
 
 
 

MENYATAKAN : 
Pengaduan tidak pernah diadukan atau dilaporkan sebelumnya ke DKPP.  

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila 
dikemudian hari diketahui pengaduan ini palsu maka saya bersedia diproses 
sesuai ketentuan hukum. 

 

(tempat), (tanggal/bulan/tahun) 

Yang membuat pernyataan,  

 

 

 

………………………………….. 

Materai 
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D. FORMULIR TANDA BUKTI PENERIMAAN ADUAN  

 

 

TANDA BUKTI PENERIMAAN ADUAN 
NOMOR: 

…* 

 

Telah diterima dari    

Nama :  

Tempat Tanggal Lahir :  

Alamat :  

No. Tlp/HP :  

Hari dan Tanggal :  

Waktu :  

Rincian Berkas: 

No. Dokumen Jumlah 

1   

2   

3   

4   

5   

dst..   

 

Berkas dinyatakan LENGKAP/TIDAK LENGKAP** 

(tempat), (tanggal/bulan/tahun) 

 Diterima oleh, 

 

 

 

……………...................………………………….. 

    Penerima Aduan                                                               Pengadu 

Keterangan: 

)*penomoran disamakan dengan nomor aduan. 

)**coret yang tidak perlu 

FORM III- APKE 

CAP 
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E. FORMULIR BERITA ACARA REGISTRASI 

 

 

 

 

BERITA ACARA  
REGISTRASI PELANGGARAN KODE ETIK PENGAWAS PEMILU 

Nomor: …/BA/REG-APKE/BWS KAB/KOTA…*/…**/…*** 
 

Bahwa pada hari ini  (hari),  (tanggal/bulan/tahun): 
a. Nama Pengadu  : …………………………………………………………… 
b. Jenis Kelamin   : …………………………………………………………… 
c. Alamat     : …………………………………………………………… 

       …………………………………………………………… 
d. Nomor Telepon/HP   : …………………………………………………………… 
e. Nomor faksimili   : …………………………………………………………… 
f. Alamat surat elektronik  : …………………………………………………………… 
 

a) Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan petugas 
penerima, berkas laporan dinyatakan lengkap.  

b) Bahwa bidang penanganan pelanggaran mencatatkan laporan di dalam 
Buku Register Laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik Panwaslu 
Kecamatan …/Panwaslu Kelurahan/Desa …/ Pengawas TPS … sebagai 
tanda bahwa laporan telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten/Kota …  

c) Bahwa Laporan dari Pengadu telah diregistrasi. 
 

(tempat), (tanggal/bulan/tahun) 
Jam............**** 

 
BAWASLU KABUPATEN/KOTA … 

 
Ttd  
 

(……………………………………...) 
 
Keterangan: 

)*diisi dengan nama Kabupaten/Kota 

)**diisi dengan bulan registrasi dalam angka romawi 

)***diisi dengan tahun registrasi 

)****diisi dengan jam registrasi 

 

FORM IV- APKE 
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F. FORMULIR LAPORAN TIDAK DAPAT DIREGISTRASI 

 

 

 

 

 

 

 

..........................,........................*)  
Nomor  : .........        
Lampiran : ……...         
Perihal  : Laporan tidak dapat diregistrasi 
 
Kepada Yth. ..........................  
di- ………………… 
 
Bawaslu Kabupaten/Kota ...... dengan ini memberitahukan kepada: 
.......................................... sebagai Pengadu, dalam laporan atas nama 
.............. yang telah diajukan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota...... pada 
tanggal hari/bulan/tahun. dinyatakan tidak dapat diregistrasi. 
 
Hasil pemeriksaan berkas, terdapat kekurangan, dan/atau ketidaklengkapan 
dokumen sebagai berikut:  
1) ………………………………………………………………………………………….  
2) ………………………………………………………………………………………….  
3) ………………………………………………………………………………………….  
4) ………………………………………………………………………………………….  
Pengadu sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas 
waktu yang ditentukan sesuai dengan pemberitahuan tanda terima 
nomor…*,tertanggal …**, namun Pengadu tidak melengkapi berkas. 
 
Demikian pemberitahuan ini disampaikan.  
 

      
     BAWASLU KABUPATEN/KOTA… 

 
 

ttd  
 

(……………………………………...) 
 

Keterangan: 

)*disesuaikan dengan nomor tanda terima 

FORM V- APKE 

LOGO 
PENGAWAS 

PEMILU 
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)**disesuaikan dengan tanggal tanda terima 

G. FORMULIR UNDANGAN KLARIFIKASI 

 

 

 

 

 
 

 
........, .......................................  
 

Nomor  :  
Hal   : Undangan Klarifikasi  

 
Kepada Yth  
……………………………………….  
di -…………………...............…..  

 
1. Dasar :   

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 

2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik 
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu 
Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. 

2. Berdasarkan temuan/aduan Nomor…, bersama ini kami Bawaslu 
Kabupaten/Kota mengundang Sdr. … untuk memberikan keterangan 
dalam klarifikasi perihal dugaan pelanggaran kode etik oleh Panwaslu 
Kecamatan …/Panwaslu Kelurahan/Desa …/ Pengawas TPS … .* 

3. Klarifikasi akan dilaksanakan pada:  
a. Hari dan Tanggal :  
b. Waktu   :  
c. Tempat   :   
d. Bertemu dengan  :  

 
Demikian untuk menjadi maklum.   
 

BAWASLU KABUPATEN/KOTA … 
KETUA, 

 
 

 .............................................  
 

Keterangan 

)*coret yang tidak perlu 

 

FORM VI- APKE 

KOP 
PENGAWAS 

PEMILU 
LOGO 

PENGAWAS 
PEMILU 

CAP 
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H. BERITA ACARA KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI 

 

 

 

 
KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI 

 
Pertanyaan: 
Apakah Saudara bersedia memberikan klarifikasi di bawah sumpah/janji 
 
Jawaban: 
Ya, saya bersedia/tidak bersedia …* 
 
Pada hari ini … tanggal …,bulan…, pukul … WIB/WITA/WIT, saya: 

……………………………** 
 

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang 
saya anut, yakni agama ……………………***terkait dengan pelanggaran kode 
etik oleh Panwaslu Kecamatan …/Panwaslu Kelurahan/Desa …/ Pengawas 
TPS … .**** 
 
Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ …………… (bagi yang beragama 
………….)***, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang 
sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. 
 
Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai 
tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut. 
 

Saya yang bersumpah/berjanji, 
 
 

……………………………………… 
           (nama dan tanda tangan) 

Keterangan: 
)* coret yang tidak perlu 
)**diisi nama yang menyatakan sumpah/janji 
)***disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah 
)**** dicoret yang tidak perlu 

FORM VII- APKE 

KOP 
PENGAWAS 

PEMILU 

Materai 
Rp 6000 
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I. BERITA ACARA KLARIFIKASI SAKSI/AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI 

 

 

KLARIFIKASI SAKSI/AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI 
 

Pertanyaan: 
Apakah Saudara bersedia memberikan klarifikasi di bawah sumpah/janji 
 
Jawaban: 
Ya, saya bersedia/tidak bersedia …* 
 
Pada hari ini … tanggal …, bulan…, pukul … WIB/WITA/WIT, saya: 

……………………………** 
 

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang 
saya anut, yakni agama ……………………*** terkait dengan pelanggaran 
kode etik oleh Panwaslu Kecamatan …/Panwaslu Kelurahan/Desa …/ 
Pengawas TPS … .**** 
 
Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ …………… (bagi yang beragama 
………….)*, bahwa saya akan memberi klarifikasi yang sebaik-baiknya 
sesuai dengan pengetahuan/keahlian yang saya miliki. 
 
Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai 
tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut. 
 

Saya yang bersumpah/berjanji, 
 
 
 

……………………………………… 
           (nama dan tanda tangan) 

Keterangan: 

)* coret yang tidak perlu 

)**diisi nama yang menyatakan sumpah/janji 

)***disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah 

)**** dicoret yang tidak perlu 

FORM VIII- APKE 

KOP 
PENGAWAS 

PEMILU 

Materai Rp 
6000 
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J. FORMULIR BERITA ACARA KLARIFIKASI 

 

 
BERITA ACARA KLARIFIKASI 

 
Pada hari ini …………. tanggal ……….. bulan ………………….. tahun 
……………., pukul ……………… WIB/WITA/WIT, saya: 

…………………………………………………….. 
Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota …, dan bertindak atas nama lembaga 
Bawaslu Kabupaten/Kota..., 
 

dan/atau 
…………………………………………………….. 

Pejabat Struktural/Staf Bawaslu Kabupaten/Kota … dan bertindak atas 
nama lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota… telah meminta klarifikasi dari 
seorang yang bernama: 

…………………………………………………….. 
Dilahirkan di .......... tanggal .......... bulan ................ tahun.......... (umur 
..........tahun), pekerjaan ………….……..........., Agama: ……………….........., 
Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal 
di……………............................................................................................  
 
Dia (.................) didengar klarifikasinya sebagai 
………………………….,terkait dengan pelanggaran kode etik oleh 
Panwaslu Kecamatan …/Panwaslu Kelurahan/Desa …/ Pengawas TPS … 
.* 
 
Atas pertanyaan Saya, selaku Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 
dan/atau Pejabat Struktural/Tenaga Ahli/Tim Asistensi/Staf Bawaslu 
Kabupaten/Kota*, yang bersangkutan menjawab serta mengklarifikasi 
sebagai berikut: 

 
PERTANYAAN:  
Pertanyaan Pembuka  
1. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani 

dan rohani untuk memberikan klarifikasi atau jawaban terkait 
dengan laporan di atas ……………?  
01. .......................Jawaban).  
 
 

FORM IX-APKE 
Materai Rp 

6000 

KOP 
PENGAWAS 

PEMILU 
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2. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di 
atas), Saudara bersedia untuk memberikan klarifikasi atau jawaban 
terkait denganadanya.................? 
02. .......................Jawaban).  
 

3. Mengertikah Saudara mengapa dimintai klarifikasi seperti saat ini? 
Jelaskan! 
03. .......................Jawaban).  

 
Pertanyaan Isi ** 
4. .....................................................................................................*** 

04. .......................Jawaban).  
 
5. .....................................................................................................*** 

05. .......................Jawaban). 
 
6. .....................................................................................................*** 

06. .......................Jawaban). 
 

Pertanyaan Penutup  
7. Apakah menurut Saudara, semua klarifikasi atau jawaban yang 

Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung 
jawabkan di depan hukum? 
07. .......................Jawaban).  

 
8. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang 

ingin Saudara sampaikan? 
08. .......................Jawaban). 

 
9. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali 

apabila diperlukan ? 
09. .......................Jawaban).  
 

10. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa 
tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak 
lain? 
10. .......................Jawaban). 
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---------------Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya 
dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban 
dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui 
kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada 
Pengawas Pemilu, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di 
atas meterai Rp.6.000,- seperti di bawah ini.-----------------------  

YANG MEMBERI KETERANGAN,  
 
 
 

(……………………………………)  
 

Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di ..................., pada pukul 
…............., hari ……….......... tanggal ……….......... bulan ……………. 
tahun20........... 
 

YANG MEMINTA KETERANGAN,  
 

( ………………………………..) 
Nama dan Tanda tangan 

 
Keterangan:  
)* Coret yang tidak perlu  
)** berkaitan dengan kasus 
)***Bawaslu Kabupaten/Kota menambah pertanyaan lebih detail untuk 
menggali informasi atau kesesuaian klarifikasi saksi serta mendapatkan 
bukti dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan 
penanganan kasus.

Materai Rp 
6000 
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K. FORMULIR KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN 

 
 
 

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN 
Nomor: ……………………………………..* 

 
I. Kasus Posisi : ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

II. Data 
1. Pengadu 
2. Pekerjaan 
3. Alamat 
4. Teradu 
5. Pekerjaan 
6. Alamat 
7. Tanggal 

Pengaduan 
8. Tanggal 

Peristiwa 
9. Bukti-Bukti 

 

 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
 
: 

 
………………………………………………………
………........................................................ 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 

III. Analisis dan 
Penerapan Hukum 
1. Dasar Hukum 
2. Fakta 
3. Analisis 

a. Tentang 
temuan/ 
aduan 

b. Tentang 
Pengadu 

c. Tentang 
Teradu 

d. Tentang 
Waktu 
Pengaduan 

e. Tentang 
Dugaan 
Pelanggaran 
 

 
: 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
 
: 
 
: 
 
 

: 

 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
………………………………………………………   
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 

FORM X-APKE 
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IV. Kesimpulan : ……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 

V. Rekomendasi : ……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 

 
(tempat), (tanggal, bulan, tahun) 
 
Bawaslu Kabupaten/Kota…………….** 
 
 
 
………………………………………………. 
        (nama dan tanda tangan) 
Keterangan: 
*Nomor disesuaikan dengan formulir penerimaan aduan 
**Diisi sesuai dengan nama lembaga

CAP 
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L. FORMULIR BERITA ACARA RAPAT PLENO PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

PERKARA KODE ETIK 

 

 
 
 

 
 
 
 

BERITA ACARA 
RAPAT PLENO PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERKARA KODE ETIK  

 
Nomor: …/BA-PLENO/APKE/BWS KAB/KOTA …/…*/…** 

 
Pada hari ini, (hari), (tanggal/bulan/tahun) bertempat di Ruang Rapat 
(Bawaslu Kabupaten/Kota …) telah dilaksanakan Rapat Pleno Pengambilan 
keputusan perkara dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, 
dengan hasil keputusan sebagai berikut: 
1. TERADU telah melakukan pelanggaraan kode etik dan dikenai sanksi 

peringatan atau pemberhentian tetap 
2. TERADU tidak terbukti melakukan pelanggaran, untuk itu harus 

direhabilitasi 
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
 

BAWASLU KABUPATEN/KOTA … 
KETUA 

 
............. 

(nama dan tanda tangan) 
 
 
 

ANGGOTA 
 
 
 ...................    .................. 
             (nama dan tanda tangan)                 (nama dan tanda tangan) 
 
 
 
 ...................    .................. 
             (nama dan tanda tangan)                 (nama dan tanda tangan) 

 
 

 

FORM XI-APKE 

KOP 
PENGAWAS 

PEMILU 
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PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS PENGADUAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap pengaduan yang 

diterima dan hasil kajian Bawaslu Kabupaten/Kota … maka diberitahukan 

status aduan dugaan pelanggaran kode etik sebagai berikut:  

 

No.  NAMA 

PENGADU 

NAMA 

TERADU 

NOMOR 

PENGADUAN 

STATUS 

PENGADUAN 

KETERANGAN * 

      

    

Diumumkan (tempat), (tanggal, bulan, tahun) 

 

Bawaslu Kabupaten/Kota...,  

 

 

       …………………………..  

     (nama dan tanda tangan) 

 

)* diisi dengan tindak lanjut pemberian sanksi atau rehabilitasi atau alasan 

aduan tidak ditindaklanjuti 

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

     ttd. 

 

  ABHAN 

KOP 
PENGAWAS 

PEMILU 



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

BADAN PENGAWAS PEMILU

BIRO HUKUM, HUMAS DAN PENGAWASAN INTERNAL

Nomor SOP soPt 1i /sJ/tx/2015

Tanggal Pembuata 26 Agustus 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif g September 2015

Disahkan oleh SEKRETARIS JENDERAL

GUNAWAN SUSWANTORO

NlP. 19660630 199303 1 001

Nama SOP PENGUMPULAN. PENGELOAAN DAN

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Undang Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilu.

2 Peraturan Pemertntah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi
Publik.

3 Peraturan Bawaslu No.7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi.

4 Peraturan Bawaslu No.2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal
Bawaslu.

5 Peraturan Presiden No.80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

6 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi publik.

7 Keputusan Bawaslu No.537-Kep Tahun 2014 tentang pembentukan Tim pelaksana pplD

Bawaslu 2014.

Memahami standar-standar pendokumentasian informasi.

Mampu mengoperasikan Ms. Office dan aplikasi-aplikasi

komputer yang berkaitan dengan publikasi.

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1 SOP Klasifikasi Informasi

SOP Pelayanan Informasi

1 Perangkat Komputer

2 Perangkat perekam audio visual

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila kegiatan di dalam SOP tidak dilaksanakan maka pengumpulan, fengetotaan dan
pendokumentasian informasi tidak dapat berjalan dengan baik.

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.



SOP PENGUMPULAN, PENGELOAAN DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI

A Pengumpulan Infrmasi

1 l\4elakukan rapat koordinasi

terkait pengumpulan data dan
informasi dari unif unit kerja. ? 60 menit Notulensi

rapat

2 lBerdasarkan hasil rapat, Ketua /

lWaXit fetua Pejabat Pengetota

llnformasi dan Dokumentasi
(PPID) menugaskan kepada

anggota PPID (dalam bentuk tim
sesuai dengan jumlah bagian

dan subag) untuk

mengumpulkan data dan

informasi publik setiap minggu
terhadap data dan informasi
publik yang dihasilkan, diketola,

diterima, dan disimpan oleh
Bagian dan Subbag dengan
tembusan surat kepada Sekjen
dan para Kepala Biro.

Notulensi rapal 30 menit Disposisi

3 Melakukan

koordinasi/komunikasi dengan
unit kerja terkait dalam rangka
proses pengumpulan data dan
informasi publik.

'E
Disposisi 2 hari

ke rJa

Nota

Permintaan

Data

4 Memproduksi, menerima,

menyimpan data dan informasi
publik menyerahkan data dan
informasi yang dibutuhkan
kepada anggota PPID.

r
I

+ Nota

Permintaan

Data

60 menit Data dan

Informasi/

dokumen

Hardcopy

dan

Softcopy

5 Menyerahkan data dan
informasi kepada Sekretaris
PPID.

fit
Data dan

Informasi/

00Kumen

30 menit Data dan

lnformasi/

dokumen

Hardcopy

dan

Softcopy



6 Melaporkan data dan informasi
yang sudah diterima dari unit
kerja kepada Ketua / Wakll
Ketua PPtD.

j Data dan

Informasi/

dokumen

30 menit Laporan

-l-l-
B Pgngelolaan Informasi

7 Menugaskan kepada anggota

PPID (dalam bentuk tim) untuk
mengelola (mengklasifikasi,

mengelompokkan, dan
mengolah) data dan informasi
publik setiap minggu terhadap

data dan informasi publik yang

sudah terkumpul di Sekretaris

PPID. I

Laporan 30 menit Disposisi

8 Berkoordinasi/berkomunikasi

dengan Sekretaris PPID dalam
rangKa proses pengelolaan data
dan informasi oublik. 5fr

-l

Disposisi 30 menit Nota

Permintaan

9 Melakukan kegiatan
pengolahan, klasifikasi dan
pengelompokan data dan
informasi yang kemudian

diserahkan kepada Sekretaris
PPID.

Nota

Permintaan

2 nari

kerja

Data dan

Informasi/

ooKumen

10 Sekretaris PPID melakukan

reviu dan veriflkasi terhadap

data dan informasj yang diterima
dari Anggota PP|D
- Jika lulus verifikasi maka
melaporkan hasil reviu dan

verifikasi tersebut keoada Ketua
/ Wakil Ketua PPID
- Jika tidak lulusverifikasi maka
hasil reviu dan verifikasi
dikembalikan ke anggota PPtD

Data dan

Informasi/

dokumen

t hari

kerJa

Catatan dan

laporan hasil

revru dan

verifikasi.

OaK

KEGIATAN

PELAKSANA Mutu Baku

KETTim PPID H2Ptl t
Wakil

Kabag

Humas/
Unit kerja

Penyedia

Informasi

Stafl

Petugas

Unit kerja
D^i-^a--i^

Ketua/

Pimpinan

Bawaslu

Kelengkapan Waktu OutputKetua
PPID Data dan

lnformasi
Wakil PPID PPID

PPID



c Pendokumentasian Informasi

11 Menugaskan Sekretaris PPID

untuk menyerahkan data dan

informasi yang sudah diolah

kepada Staf/Petugas informasi. tr
Laporan 30 menit Disposisi

't2 Berkoordinasi dengan Sekretaris

PPID informasi terkait data dan

informasi yang sudah diolah.

Disposisi 30 menit Data dan

Informasi/

ooKumen

IJ Staf/Petugas informasi

menyerahkan data dan

informasi yang sudah diolah

kepada Unit kerja yang

menangani dokumentasi data

dan informasi di Bawaslu. II

Data dan

lnformasi/

dokumen

60 menit Data dan

Informasi/

00Kumen

14 lvlelaporkan ke pimpinan

Bawaslu terhadap data dan

informasi yang diterima dari

PPID.

L-r 'O
Data dan

lnformasi/

dokumen

30 menit Laporan

KEGIATAN

PELAKSANA Mutu Baku

KET
Tim PPID H2PD /

Wakil
Kabag

Humas/

PPID

Unit keria Stafl

Petugas

Unit kerja
Ketua/

Pimpinan

Bawaslu

Kelengkapan Waktu Output
PPID

Penyedia

:nformasi

renanganan

Data dan

lnformasiPPID

L















Dokumentasi Maklumat Pelayanan di Bawaslu 

 

1. Maklumat pelayanan secara umum 

 

 

2. Maklumat pelayanan informasi awal pelanggaran 

 

  



3. Maklumat pelayanan laporan penerimaan pelanggaran pemilu 

 

 

4. Maklumat pelayanan penyelesaian sengketa 

 



5. Maklumat pelayanan laporan politik uang 

 

 

  



6. Maklumat pelayanan pengawasan partisipatif 

 



7. Maklumat pelayanan sentra penegakan hukum terpadu 

 

 

  



8. Maklumat biaya pelayanan informasi gratis 

 

 

  



9. Maklumat waktu pelayanan informasi 

 

 

  



10. Maklumat layanan informasi Bawaslu 

 

 

 

  



11. Tata cara pengajuan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi 

 

 

 

 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

UJI KONSEKUENSI TERHADAP

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

20ts

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

JL. MH. THAMRIN No.14

Telepon : 021 390 5889

JAKARTA PUSAT



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

BADAN PENGAWAS PEMILU

BIRO HUKUM, HUMAS DAN PENGAWASAN INTERNAL

Nomor SOP SO P/.?{,. /S ET lKll I 20 1 5

Tanggal Pembuatan 9 Desember2015

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif jo Desember2OlS

Disahkan oleh

GUNAWAN SUSWANTORO

NrP. 19660630 199303 1 001

SEKRETARIS JEND

Nama SOP UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI

YANG DIKECUALIKAN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1

2

Undang Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP

Peraturan Bawaslu No.7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi

Peraturan Bawaslu No.2 Tahun 2013 tentang Organisasidan Tata kerja Sekretarial

Jenderal Bawaslu

Peraturan Presiden No.80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi,

Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu

Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu

Kecamatan

Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi

Publik.

Keputusan Bawaslu No.537-Kep Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana

PPID Bawaslu2014.

Mengetahui dasar-dasar identifikasi dan klasifikasi informasi yang di

kecualikan.

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Klasifikasi Informasi

2. SOP Pelayanan Informasi

3. SOP Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi

1. Perangkat komputer

2. Printer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dijalankan maka dapat mengakibatkan bocornya informasi rahasia

tsawaslu ke publik

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.



SOP UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

A

1 Mleminta usulan daftar informasi dikecualikan kepada masing-masing

unit kerja Bawaslu Rl, PPID Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat

Panwaslu Kabuoaten/Kota -O
Surat 1 Hari Dokumen

z Menginventarisasi daftar informasi dikecualikan

+
Daftar

Informasi

Badan Publik

3 Hari Usulan Daftar

Infromasi yang

dikecualikan

Menerima usulan daftar informasi yang dikecualikan dari masing-

masing Unit Kerja Bawaslu Rl, PPID Bawaslu Provinsi dan Sekretariat

Panwaslu Kab/Kota
-tr Usulan Daftar

Infromasi yang

Cikecualikan

1 Hari Dokumen

/ l\Ielakukan pengelompokan usulan daftar informasi yang dikecualikan

berdasarkan pembagian divisi yang melekat pada pimpinan +
Usulan Daftar

lnfromasi yang

likecualikan

3 Hari Dokumen

Melakukan rapat persiapan untuk menentukan waktu, tempat dan

peserta uji konsekuensi, serta dapat mengundang pihak luar sebagai

ahli. +
[/lateri, jadwal,

Jaftar peserta

Jndangan

2 Hari Dokumen Ahli yang diundang sesuai

Jengan bidang yang

Jiperlukan

6 Dalam hal terdapat permohonan informasi yang dianggap

dikecualikan, tetapi belum terdapat di dalam daftar informasi yang

dikecualikan, maka dilakukan rapat persiapan untuk menentukan

waktu, tempat dan peserta uji konsekuensi, serta dapat mengundang
pihak luar sebagai ahli.

tI
Materi, jadwal,

daftar peserta

unoangan

1 Hari Dokumen Ahli yang diundang sesuai

dengan bidang yang

dioerlukan

B Pelaksanaan

1 Melakukan rapat uji konsekuensi baik secara berkala maupun

sewaktu-waktu dengan mengundang masing-masing Unit Kerja

Bawaslu Rl, PPID Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu

Kab/Kota

iI
Materi,

rundown,

daftar hadir

pesena

2 Hari Berita Acara,

notulensi

Rapat dapat dilaksanakan

beberapa kali

[4engidentifikasi daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil

rapat uji konsekuensi F -l
Dokumen 1 Hari Draft Daftar infromasi

yang dikecualikan

Melaporkan draft daftar informasi yang dikecualikan hasil uji

<onsekuensi kepada atasan PPID dan Ketua Badan Publik
l 

'0"* + Surat dan

lampiran

1 Hari Disposisi

4 Menyusun draft keputusan Ketua Badan Publik tentang informasi yang

dikecualikan F- _d Surat dan

lampiran

1 Hari Draft Keputusan

Badan Publik

5 Menyampaikan draft keputusan Badan Publik kepada Ketua Badan

Publik +
Surat dan draft

keputusan

Badan Publik

1 Hari Keputusan Badan

Publik

c Penetapan

1 Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan dengan menerbitkan

Surat Keoutusan Ketua Bawaslu Rl *o
Draft Surat

Keputusan dan

daftar

informasi yang

dikecualikan

Keputusan Bawaslu

Rl dan lampiran

nformasi yang

likecualikan

lt^ KEGIATAN

MUTU BAKU

Keterangan

Unit Kerja Bawaslu

RYPPID Bawaslu

Provinsi/Sekretariat

D9ll'l Flawrclr
Kolcnnk:nen Waktu Output

RI Publik

I



 

 

 

 

LAPORAN 

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) REVIU DAN 

EVALUASI PEMERINGKATAN KOMISI INFORMASI 

PUSAT (KIP) TERHADAP BAWASLU TAHUN 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  

REPUBLIK INDONESIA  

2018 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (UU KIP) sebagai implementasi langsung dari konstitusi menugaskan 

Komisi Informasi Pusat antara lain untuk menetapkan standar teknis layanan 

informasi publik di lingkungan Badan Publik di Indonesia. Hal tersebut untuk 

menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 

Serta, berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 

tersedia sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945. 

Era Keterbukaan Informasi sekarang ini tidak dapat terhindarkan bahwa 

informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan 

bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan 

sebelumnya. Visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi adalah 

mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian 

Pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, 

transparan dan akuntabel. 

Pengejawantahan visi besar tersebut dilakukan dengan pengawasan 

komitmen Badan Publik dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka 

yang setiap tahunnya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui Monitoring 

dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan UU KIP dan 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik. Maksud dan tujuan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan 

Informasi Publik yakni, untuk mengetahui implementasi UU KIP pada Badan 

Publik, sehingga tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan dalam melakukan 

pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana 

dengan baik.  

Bawaslu memandang bahwa hasil penganugerahan ini bukanlah suatu 

ajang yang dimaknai sebagai kontestasi, melainkan sebagai tolok ukur 



implementasi keterbukaan informasi di Bawaslu. Karena itu kendati mengalami 

peningkatan, namun secara keseluruhan tetap masih ada hal yang perlu dievaluasi 

agar implementasi keterbukaan di Bawaslu semakin baik kedepannya.  

II.   TUJUAN, HASIL YANG DIHARAPKAN, DAN BENTUK KEGIATAN  
 
A. Tujuan 

 
Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 

FGD Reviu dan Evaluasi Pemeringkatan Komisi Informasi Pusat (KIP) 

Terhadap Bawaslu Tahun 2018 adalah:  

 

1. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan Bawaslu dalam 

monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat Tahun 2018; 

2. Merumuskan langkah perbaikan terhadap kekurangan Bawaslu 

dalam monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat Tahun 2018; 

dan 

3. Merumuskan strategi dalam monitoring dan evaluasi Komisi Informasi 

Pusat Tahun 2019. 

  

B. Hasil Yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan dalam Kegiatan Focus Group Discussion 

(FGD) Reviu dan Evaluasi Pemeringkatan Komisi Informasi Pusat (KIP) 

Terhadap Bawaslu Tahun 2018 adalah: 

 

1. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan Bawaslu dalam 

monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat Tahun 2018; 

2. Merumuskan langkah perbaikan terhadap kekurangan Bawaslu 

dalam monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat Tahun 2018; 

dan 

3. Merumuskan strategi dalam monitoring dan evaluasi Komisi Informasi 

Pusat Tahun 2019. 

 
 

 



C. Bentuk Kegiatan 

Bentuk Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Reviu dan Evaluasi 

Pemeringkatan Komisi Informasi Pusat (KIP) Terhadap Bawaslu Tahun 2018  

adalah dengan brainstorming dan diskusi. 

III. DASAR PELAKSANAAN 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

2. Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;  

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan 

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan 

Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kecamatan; 

7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 



9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur 

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan 

dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum; dan 

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian 

Informasi Publik. 

 

IV. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN 

Hari/ tanggal  : Jumat s.d. Sabtu/ 7 s.d 8 Desember 2018 

Pukul   : 09.00 WIB s.d. selesai 

Tempat Kegiatan  : Hotel A-One, Jakarta 

 

V. SUSUNAN ACARA 

 

WAKTU 

 

ACARA/MATERI 

NARASUMBER/ 

FASILITATOR 

 

MODERATOR 

7 DESEMBER 2018 

09.00-

12.00 

Pembukaan dan Orientasi 

Kegiatan 

1. Ferdinand E.T. 

Sirait  

2. Masykurudin 

Hafidz 

3. Hengky 

Promono 

4. Fara Dilla 

Erleine 

12.00-

13.00 
Istirahat  

13.00-

15.00 

Reviu Hasil Monev KI 

Terhadap Bawaslu 2018 

1. Fathul Ulum 

2. M Ihsan 

3. Junaidi 

Haryo 

15.00–
15.30 

Istirahat 

15.30-

18.00 

Evaluasi Hasil Monev KI 

Terhadap Bawaslu 2018  

1. Arbain 

2. Husnawati 

3. Ahmad Romzi 

4. Dian Permata 

Baguz 

18.00-

19.30 
Istirahat  



19.30-

21.30 
Strategi Pemeringkatan 2019 

1. Adrian Habibi 

2. Irvan Sanjaya 

3. Agus 

Muhammad 

4. Ning Rahayu 

Jaka Fajar 

8 DESEMBER 2018 

09.00–
11.00 Rencana Tindak Lanjut 

1. Deytri 

Aritonang 

2. Risal Mujur 

 

11.00-

12.00 Penutupan 

SELESAI 

 

VII. NARASUMBER 

Narasumber kegiatan ini adalah : 

1. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI 

2. Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi   

3. Divisi Kampanye dan Informasi IPC, Arbain 

4. Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Fathul Ulum 

5. Tim Asistensi Bawaslu 

6.  Komite Independen Pemantau Pemilu, Andrian Habibi 

7.  Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong, Junaidi 

8.  Dosen Universitas Budi Luhur, Ahmad Romzi 

9.  Forum Alumni HMI-Wati, Husnawati 

10.  Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Agus 

Muhammad 

11.  Praktisi Komunikasi, Risal Mujur 

12. Pemerhati Media, Irvan Sanjaya 

13. Praktisi Media, Ning Rahayu 

14.  Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Dian Permata 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Pengantar Diskusi 

Komisi Informasi Pusat adalah lembaga mandiri yang berfungsi 

menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan 

petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa 

informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Pemeringkatan 

keterbukaan informasi pada badan publik ini, telah dilakukan oleh Komisi 

Informasi sejak tahun 2011. Dengan metode pemeringkatan yang terus dievaluasi 

dan dikembangkan, Komisi Informasi berharap dapat memperoleh gambaran 

hasil yang real yang mewakili praktek implementasi keterbukaan informasi yang 

dilakukan oleh badan publik di Indonesia.  

Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 

secara garis besar dalam penilaiannya dibagi dalam tiga tahap, yakni pengisian 

kuesioner, verifikasi, dan presentasi. Penilaian Kuesioner menitikberatkan pada 

empat indikator, yakni:   

1. Indikator Pengembangan website;   

2. Indikator Pengumuman Informasi Publik;  

3. Indikator Pelayanan Informasi Publik; dan  

4. Indikator Penyediaan Informasi Publik. 

Setelah Badan Publik mengisi dan mengembalikan kuesioner, akan 

dilakukan verifikasi oleh tim monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat. 

Verifikasi dilakukan terhadap website dan juga kelengkapan data dukung isian 

kuesioner. Kemudian dilanjutkann dengan tahapan Presentasi Badan Publik 

untuk menilai terhadap komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi 

Keterbukaan Informasi Publik. Tim penilai pada tahapan presentasi tidak hanya 

berasal dari Komisi Informasi Pusat, akan tetapi juga tokoh dan pakar seperti Dr. 

Hamdan Zoelva (pakar hukum), Prof. Dr. Siti Zuhro (peneliti utama Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia), Dr. Fal Harmonis (pakar komunikasi), Bambang 

Harimurti (wartawan senior), Paulus Widiyanto (mantan Panitia Khusus 

Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik), Desiana Samosir 

(CSO, pegiat keterbukaan informasi publik), dan Danardono Sirajudin (CSO, 



pegiat keterbukaan informasi publik). Proses penilaian yang melibatkan pakar 

yang kompeten dibidangnya ini, dimaksudkan sebagai akuntabilitas sekaligus 

memastikan proses ini dilakukan secara terencana dengan metode yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Monitoring dan evaluasi tahun ini, dilakukan kepada seluruh Badan Publik 

yang berjumlah 460. Komisi Informasi Pusat hanya menganugerahi Badan Publik 

yang memenuhi kualifikasi dengan capaian terbaik sebagai Badan Publik 

Informatif, Badan Publik Menuju Informatif dan Badan Publik Cukup Informatif 

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 

06/KEP/KIP/X/2018. Komisi Informasi memberikan penilian akhir dengan 

kualifikasi Badan Publik sebagai berikut: 

1. Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100; 

2. Menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9; 

3. Cukup Informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9; 

4. Kurang Informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9; dan 

5. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9. 

Sepanjang 2018 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar 

terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Pada aspek Sumber Daya 

Manusia meliputi rekrutmen tenaga pendukung, struktur PPID mencakup semua 

unit, penempatan petugas piket pelayanan, hingga pembentukan struktur Bagian 

Pelayanan Informasi dan Perpustakaan. Sedangkan terkait peningkatan 

kapasitas SDM PPID telah dilakukan pelatihan dan pendampingan, 

pengembangan panduan PPID, kebijakan optimalisasi keterbukaan informasi 

publik, hingga melakukan kerjasama antar lembaga. Dalam mendukung berbagai 

kebutuhan tersebut, tahun ini Bawaslu juga mengalokasikan anggaran khusus 

PPID sebesar Rp 1,9 miliar. Jumlah tersebut naik hampir 400 persen dibanding 

tahun sebelumnya. Selain komitmen terhadap SDM, peningkatan kapasitas SDM, 

dan anggaran, pada 2018 PPID Bawaslu juga melakukan sejumlah inovasi. Hal 

tersebut meliputi sarana pelayanan offline, sarana pelayanan online, sarana 

penyajian informasi, maupun dalam hal pengelolaan dokumen. 

Atas berbagai hal yang telah dilakukan, dalam monitoring dan evaluasi yang 

dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP) kepada seluruh Badan Publik tahun 2018, 

Bawaslu dianugerahi dengan kualifikasi capaian terbaik sebagai Badan Publik 

Informatif. Dari total 460 Badan Publik se-Indonesia yang dilakukan monitoring dan 



evaluasi, Bawaslu merupakan satu dari total hanya 15 Badan Publik yang 

memperoleh predikat terbaik yakni Informatif. Pada kategori lembaga non-

struktural, Bawaslu dengan nilai 90,65 memperoleh predikat Informatif bersama 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan 

Pengelolaan Batam. Pada kategori setingkat di bawah Informatif, terdapat terdapat 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang 

mendapat predikat Menuju Informatif.  

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi 

tahun 2019 serta melakukan evaluasi dalam pemeringkatan keterbukaan 

informasi publik tahun 2018, Bawaslu melaksanakan reviu terhadap 

pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018  

Kegiatan ini dilakukan dengan metode diskusi dengan fasilitator dan 

penyampaian berbagai masukan dengan narasumber yang berasal dari berbagai 

latar belakang seperti Sekretariat Jenderal, pegiat keterbukaan informasi publik, 

Indonesia Parliemantary Center, Dosen Universitas Budi Luhur, Komisi Informasi 

Pusat, Komite Independen Pemantau Pemilu, Forum Alumni HMI-Wati, 

Perhimpunan Pengembang Pesantren dan Masyarakat, Praktisi Komunikasi, 

Pemerhati Media, Praktisi Media, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi dan tim 

asistensi. Fasilitator bertugas untuk mempertajam masukan terkait pemeringkatan 

keterbukaan informasi tahun 2019. 

Adapun yang  menghadiri kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

1.  Kepala Biro Tenaga Ahli; 

2.  Kepala Bagian Humas dan Antar Lembaga; 

3.  Kepala Subbagian Dokumentasi dan Publikasi; 

4.  Kepala Subbagian Humas; 

5.  Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga; 

6.  Tim Asistensi 

7.  Staf Bagian Humas Bawaslu; dan 

8.  Staf Biro Administrasi Bawaslu. 

 

 

 

 



B. Pembahasan 

1. Jumat, 7 Desember 2018 

a. Penyampaian arahan dan orientasi kegiatan dilakukan oleh Kepala Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga, Hengky Pramono menjelaskan 

fakta pelaksanaan PPID di Bawaslu dan pemeringkatan KIP Tahun 2018 

yang pada pokoknya menjelaskan: 

 Bawaslu terus mengembangkan paradigma bahwa keterbukaan 

informasi publik tidak hanya sebagai kewajiban, melainkan telah menjadi 

sebuah kebutuhan. Dengan Visi “Terwujudnya Bawaslu sebagai 

Lembaga Pengawal Tepercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu 

Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”, secara konsisten lembaga 

yang tahun ini berusia satu dasawarsa ini terus berupaya 

mentransformasikan dirinya menjadi lembaga yang transparan, 

akuntabel, dan partisipatif. 

 Guna mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan 

sederhana, Bawaslu RI telah membentuk tim Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi melaksanakan 

kebijakan keterbukaan informasi publik dan melayani 

permohonan/permintaan informasi publik di Bawaslu. Dalam 

perkembangannya, komitmen dan kualitas keterbukaan informasi terus 

mengalami peningkatan dan mendapatkan apresiasi dari eksternal. 

Pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015, 

Bawaslu mendapat peringkat delapan untuk kategori Lembaga Non 

Struktural dan meningkat menjadi peringkat lima pada tahun 2016 dan 

pada tahun 2017 peringkat Bawaslu kembali naik menjadi peringkat 

empat dari 77 Lembaga Non Struktural. Terakhir dalam monitoring dan 

evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP) kepada seluruh 

Badan Publik tahun 2018, Bawaslu dianugerahi dengan kualifikasi 

capaian terbaik sebagai Badan Publik Informatif. Dari total 460 Badan 

Publik se-Indonesia yang dilakukan monitoring dan evaluasi, Bawaslu 

merupakan satu dari total hanya 15 Badan Publik yang memperoleh 

predikat terbaik Informatif.   



 Bawaslu bersyukur atas peningkatan peringkat tahun ini. Peningkatan 

peringkat yang diraih Bawaslu menuntut adanya perbaikan atau 

penyempurnaan dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 

Bawaslu juga perlu belajar dari dua lembaga non-struktural yang juga 

meraih predikat Informatif, yakni Pusat Pelapoaran dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pengelolaan Batam. Yakni 

mengenai hal-hal yang membuat penilaian dua lembaga tersebut lebih 

baik ketimbang Bawaslu pada pemeringkatan keterbukaan informasi 

Publik tahun 2018 ini.  

b. Penyampaian arahan dan orientasi kegiatan dilanjutkan oleh Kepala 

Subbagian Dokumentasi dan Publikasi, Fara Dilla yang pada pokoknya 

menjelaskan: 

 Harus dilakukan evaluasi terhadap pemeringkatan keterbukaan 

informasi karena tantangan kedepannya akan semakin berat. Hasil 

paling buruk adalah mempertahankan apa yang telah dicapai tahun ini. 

Kita harus bisa belajar pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada 

pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2017, KPU adalah 

peringkat pertama dengan nilai hampir sempurna yakni 98 dan predikat 

Badan Publik Informatif. Sementara pada pemeringkatan tahun ini, 

mereka turun menjadi peringkat lima dengan predikat yang juga 

menurun menjadi Menuju Informatif. Selama ini Bawaslu terus 

mengalami peningkatan. Pada 2015 Bawaslu peringkat delapan dengan 

nilai 35,92, pada 2016 peringkat lima dengan nilai 66,77, pada 2017 

peringkat empat dengan nilai 79,05, dan terakhir pada 2018 Bawaslu 

mendapat predikat tertinggi Badan Publik Informatif dengan nilai 90,65.  

 Sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa Bawaslu telah terbuka, 

yaitu adanya keterbukaan proaktif melalui situs web dan sarana lainnya, 

baik terkait kelembagaan maupun terkait pelaksananaan tugas dan 

kewenangan, adanya pelayanan informasi publik, baik pelayanan 

secara langsung (tatap muka) maupun dengan sarana lainnya seperti 

situs web, fax, email, aplikasi, dan lain-lain, adanya Daftar Informasi 

Publik (DIP) yang diperbaharui secara rutin, adanya struktur 

pengelolaan dan pelayanan informasi publik, adanya Standar 



Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik, pelayanan 

keberatan, penyusunan DIP, pengarsipan, pengelolaan keterbukaan 

proaktif melalui situs web, pemenuhan panggilan penyelesaian sengketa 

informasi, adanya Laporan Layanan Informasi Publik, adanya layanan 

konsultasi dan penyuluhan kepada publik tentang hak atas informasi dan 

pelayanan informasi, Berjalannya fungsi pembinaan implementasi 

keterbukaan informasi terhadap Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, dan 

berpartisipasi dalam penilaian/pemeringkatan keterbukaan informasi 

yang diselenggarakan Komisi Informasi 

c. Selanjutnya penyampaian arahan dan orientasi kegiatan dilakukan oleh 

Tenaga Ahli Bawaslu, Masykurudin Hafidz menyampaikan hal-hal yang 

pada pokoknya menjelaskan: 

 Membangun demokrasi yang mapan membutuhkan keterbukaan dan 

kejujuran. Untuk itu, lembaga-lembaga demokrasi harus 

mentransformasikan dirinya menjadi lembaga yang terbuka, aksesibel, 

akuntabel dan partisipatif. Demokrasi tidak dapat tumbuh dan 

berkembang dalam ruang hampa. Demokrasi butuh interaksi dengan 

lingkungannya, butuh ‘udara segar’ dan ‘cahaya terang’ untuk 

melakukan kegiatan ‘fotosintesis’ dalam rangka menjaga mata rantai 

kehidupan sistem politik dan pemerintahan yang demokratis. 

 Dalam perspektif pengembangan masyarakat demokratis dan informatif,  

praktik komunikasi pemerintah, termasuk lembaga-lembaga demokrasi 

setidaknya mengacu pada tiga proposisi utama. Pertama; dalam struktur 

politik demokrasi harus menekankan aspek kebebasan transaksi ide dan 

informasi akurat, agar masyarakat dan pemerintah mendapat variasi 

referensi pilihan informasi. Kedua; pemerintah yang demokratis harus 

melaporkan dan mendorong akuntabilitas badan publik kepada 

masyarakat yang dilayani. Ketiga; masyarakat sebagai pembayar pajak 

memiliki hak konstitusional atas informasi kepemerintahan. 

 Perkembangan teknologi informasi telah membantu kita untuk 

membangun komunikasi yang interaktif dan personal dengan publik. 

Lembaga-lembaga demokrasi dari waktu ke waktu juga makin adaptif 

dan familiar dengan beragam jenis teknologi informasi. Hampir semua 



infrastruktur dan suprastruktur politik dan demokrasi kini memiliki media 

komunikasi yang bersifat konvergen (menggabungkan media online, 

cetak dan visual) untuk membangun interaksi dengan publik. 

d. Penyampaian arahan dan orientasi kegiatan sekaligus membuka acara 

dilakukan oleh Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal 

Ferdinand Eskol Tiar Sirait menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya 

menjelaskan: 

 Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tidak hanya terikat dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Pemilu) saja. Bawaslu sebagai badan publik juga terikat dengan 

undang-undang lainnya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).  Paradigma 

yang saat ini terus dikembangkan di Bawaslu, adalah bahwa 

Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya sebagai kewajiban, melainkan 

telah menjadi sebuah kebutuhan. Melalui implementasi UU KIP, 

diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan 

pengawasan pemilu yang baik, yaitu partisipatif, transparan, efektif dan 

efisien, serta akuntabel. 

 Dalam konteks pelaksanaan tahapan pemilu, keterbukaan informasi 

menjadi sebuah hal penting untuk diperhatikan sebagai salah satu 

elemen utama keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum. 

Keterbukaan Informasi di dalam pemilu menjadi salah satu dari sekian 

banyak indikator penyelenggaraan pemilu yang jujur dan demokratis, 

serta merupakan hak asasi manusia, yaitu hak untuk tahu (right to know). 

Perbaikan mengenai keterbukaan informasi haruslah juga didorong oleh 

semangat menjadikan pemilu sebagai ajang menciptakan pemimpin-

pemimpin atau wakil rakyat yang sesuai dengan pilihan masyarakat, 

bukan merupakan sebuah hasil dari proses manipulasi data dalam 

pemilu. 

 Arah kebijakan terkait KIP di Bawaslu saat ini bukan hanya menguatkan 

dan mengembangkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di 

tingkat pusat namun juga penguatan pada level Bawaslu Provinsi. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan jumlah kegiatan terkait keterbukaan 



informasi publik yang dilakukan Bawaslu RI tahun ini dengan juga 

terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat 

Kerja Teknis (Rakernis) PPID Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Seluruh 

Indonesia. Forum PPID Bawaslu nasional ini merupakan yang pertama 

kalinya dilaksanakan sepanjang sejarah berdirinya Bawaslu. 

Kesempatan rapat kali ini harus mampu digunakan agar adanya 

perbaikan pengelolaan dan pelayanan PPID baik di tingkat pusat 

maupun Provinsi kedepannya. Terlebih lagi saat ini telah terbentuk 

Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga salah satu target kedepan adalah 

pembentukan PPID Kabupaten/Kota. Evaluasi harus tetap dilakukan 

meskipun pada tahun ini terdapat peningkatan kinerja PPID yakni dalam 

monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat. Apabila kinerja 

PPID membaik, tentu hal tersebut akan dapat berimplikasi pada 

penilaian pemeringkatan. Namun yang lebih penting lagi adalah 

berpengaruh terhadap meningkatnya pelayanan informasi di Bawaslu. 

e. Selanjutnya penyampaian paparan mengenai “Reviu Hasil Pemeringkatan 

KIP Terhadap Bawaslu Tahun 2018”, dilakukan oleh Fathul Ulum yang 

pada pokoknya menjelaskan:  

 Dilatarbelakangi respon dan masukan dari badan publik dan pihak 

lainnya, maka proses pemeringkatan keterbukaan informasi badan 

publik tahun 2018 terdapat sejumlah perubahan mendasar dibandingkan 

tahun-tahun sebelumnya, baik metode maupun teknis pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi. Pada pelaksanaan Monev tahun ini terkesan 

kurang meriah karena tidak ada lagi peringkat 1-10 besar melainkan 

diganti dengan mengklasifikasi yakni tidak informatif, cukup informatif, 

menuju informatif, dan informatif. Pengelompokan ini untuk mengukur 

apakah badan publik sudah sesuai dengan target rencana 

pembangunan jangka menengah nasional atau tidak.   

 Dari total 460 Badan Publik se-Indonesia yang dilakukan monitoring dan 

evaluasi, Bawaslu merupakan satu dari total hanya 15 Badan Publik 

yang memperoleh predikat terbaik yakni Informatif. Pada kategori 

lembaga non-struktural, Bawaslu dengan nilai 90,66 memperoleh 



predikat Informatif bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) dan Badan Pengelolaan Batam.  

 Rincian nilai keterbukaan informasi publik Bawaslu adalah: 

Nilai Indikator  

I dan II 

(30 persen) 

Nilai Indikator  

III dan IV 

(40 persen) 

Nilai 

Presentasi 

(30 persen) 

Nilai 

Akhir 
Kualifikasi 

24,42 

 

I. Pengembangan 

website: 27,40 

II. Pengumuman 

Informasi: 54,00 

39,14 

 

III. Pelayaanan 

Informasi: 50,00 

IV. Penyediaan 

Informasi: 47,85 

27,10 90,66 Informatif 

 

 Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan pelaksanaan 

keterbukaan informasi publik di Bawaslu adalah sebagai berikut: 

1. Dikembangkannya aplikasi layanan PPID berbasis mobile (android, 

linux, apple, dll); 

2. Diumumkannya rancangan peraturan yang terkait dengan 

keterbukaan informasi publik maupun peraturan yang dihasilkan oleh 

Bawaslu, guna peningkatan peran serta masyarakat dalam 

penyusunan kebijakan publik; 

3. Dikembangkannya aplikasi/tool yang dapat menerima permohonan 

informasi dan pengajuan keberatan secara online; 

4. Diumumkannya Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Pimpinan 

Badan Publik; dan 

5. Disediakannya Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai 

pendokumentasian informasi yang dikecualikan. 

 Metode pemeringkatan terus dievaluasi dan dikembangkan. Komisi 

Informasi berharap dapat memperoleh gambaran hasil yang real yang 

mewakili praktek implementasi keterbukaan informasi yang dilakukan 

oleh badan publik di Indonesia. Dengan begitu, tidak dapat dipastikan 



bahwa metode dan teknis pelaksanaan pemeringkatan tahun ini akan 

sama di tahun depan. 

 Update tahun ini, Komisi Informasi sedang lakukan revisi Peraturan 

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik serta revisi PerKI tentang Monitoring dan Evaluasi. 

Kedepan kemungkinan akan dirancang Monev yang berbasis elektronik.  

  Monitoring dan evaluasi merupakan ukuran resmi dari Komisi Informasi 

Pusat dalam mengukur implementasi keterbukaan di badan publik. 

Komisi Informasi Pusat hanya mengecek kewajiban yang ada di UU KIP 

dan realisasinya seperti apa. Akan tetapi idealnya apabila mau 

melaksanakan keterbukaan informasi publik secara maksimal maka 

tantangannya akan jauh lebih besar.  

f. Selanjutnya pada pembahasan berikutnya diisi oleh Tim Asistensi Bawaslu 

M Ihsan dengan bahasan yang disampaikan adalah sebagai berikut: 

 Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang membutuhkan 

kepercayaan dan dukungan publik, juga memberikan respons terhadap 

perkembangan teknologi informasi tersebut dalam rangka memberikan 

pelayanan informasi pemilu kepada publik. Bawaslu menggunakan 

sejumlah aplikasi sistem informasi untuk membantu kecepatan, akurasi, 

dan penyebaran informasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu. 

 Penyediaan data, informasi, dan komunikasi yang interaktif antara 

Bawaslu dengan publik akan memicu partisipasi publik pada setiap 

tahapan. Partisipasi publik dalam penyelenggaraan setiap tahapan 

pemilu telah ikut membantu mewujudkan pemilu yang jujur dan adil atau 

free and fair election. Potensi kecurangan semakin kecil karena 

penyelenggara merasa terawasi. Selain itu, hubungan timbal balik 

antara penyelenggara pemilu dengan publik makin dinamis. 

Penyelenggara pemilu juga semakin menyadari bahwa penyediaan data 

dan informasi oleh penyelenggara pemilu kepada publik tidak lagi 

sebatas untuk memenuhi prinsip obligation to tell (kewajiban 

menyampaikan informasi) dan right to know (pemenuhan hak tahu 

publik), tetapi secara perlahan beranjak menuju prinsip freedom of 

information. Di mana penyelenggara pemilu sadar bahwa dirinya adalah 



penerima amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemilu. Untuk itu, 

semua informasi miliknya bebas diketahui publik. 

 Interaksi penyelenggara pemilu dan masyarakat harus senantiasa 

dibangun dalam konteks saling mendewasakan melalui pendidikan 

terus-menerus. Tanya jawab antara penyelenggara pemilu dan 

masyarakat dikembangkan dalam budaya dialog dan dalam konteks 

kejujuran, bukan kecurangan. 

g. Selanjutnya pada pembahasan berikutnya diisi oleh Junaidi dengan 

bahasan yang disampaikan adalah sebagai berikut: 

 Bawaslu akan melakukan perubahan regulasi mengenai keterbukaan 

informasi publik yang salah satu materinya adalah struktur PPID. 

Terdapat sejumlah prinsip pembentukan struktur PPID. Struktur PPID 

dibutuhkan untuk membangun pengelolaan informasi (membuat DIP, 

mengklasifikasikan informasi, mengecualikan informasi, dll) serta 

membangun pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana. 

Karena itu, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

pembentukan struktur PPID: 

1. Sesuai dengan fungsinya untuk pengelolaan dan pelayanan 

informasi, maka PPID dapat dijabat oleh pejabat yang memiliki 

relevansi pada salah satu atau beberapa hal berikut ini di Badan 

Publik, yaitu pengelolaan informasi, kearsipan, hubungan 

masyarakat dan/atau hukum. Jika dimungkinkan PPID dibantu oleh 

pejabat fungsional seperti arsiparis.  

2. Struktur harus terdiri dari unsur pimpinan lembaga (komisioner) 

sebab mereka bertanggungjawab untuk membangun kebijakan 

pengelolaan dan pelayanan informasi, menetapkan status dan 

klasifikasi informasi, menghadiri sengketa di KI dan menghadiri 

persidangan DKPP jika dilaporkan karena dugaan tidak profesional 

dalam mengelola keterbukaan lembaga.  

3. Struktur ini harus mencakup seluruh Biro/Bagian/Sub-Bagian. 

Mereka bertanggungjawab menyimpan informasi, menyusun daftar 

informasi publik di setiap biro/bagian/sub-bagian, memberikan 

informasi yang diminta petugas pelayanan, memberikan informasi 



kepada pengelola situs web untuk diumumkan, memberikan 

masukan secara substansi dalam uji konsekuensi, dan dapat 

mewakili pimpinan Badan Publik dalam persidangan di KI jika 

informasi yang disengketakan berada di bawah penguasaan unit 

bersangkutan.    

4. Karena pelayanan informasi harus senantiasa berjalan, maka 

petugas Desk Informasi atau Desk Pelayanan harus diatur 

sedemikian rupa agar jangan sampai pelayanan tutup karena 

petugasnya bertugas di luar kota. Misalnya, dengan menempatkan 

staf dari seluruh sub-bagian sebagai petugas Desk Pelayanan (tidak 

berasal dari satu unit saja).  

 Perubahan struktur PPID ini harus pula dioptimalkan dalam mendukung 

perbaikan pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun-tahun 

berikutnya. Jangan sampai desain yang dirancang dalam struktur PPID 

justru menyumbang pada ketidakefektifan baik terhadap pengelolaan 

maupun pelayanan informasi publik di Bawaslu. Sebaliknya, penentuan 

struktur semestinya bisa ikut mendorong percepatan perbaikan 

pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu. 

h. Selanjutnya penyampaian paparan mengenai “Evaluasi Hasil Monev KI 

Terhadap Bawaslu 2018”, dilakukan oleh Arbain yang pada pokoknya 

menjelaskan:  

 Hasil pemeringkatan menunjukkan salah satu hal yang kurang dari 

penilaian Bawaslu adalah penyediaan informasi publik, seperti LHKPN, 

rancangan peraturan, dan lainnya. Hal tersebut disinyalir karena masih 

adanya perbedaan persepsi atau pemahaman yang belum utuh dari 

semua bagian di Bawaslu.  

 Karena itu kedepan perlu dilakukan sosialisasi internal. Setidaknya 

terdapat tujuh isu yang perlu disosialisasikan: 

1. Hak atas informasi. Pada sosialisasi akan diberikan perspektif 

mendasar kenapa badan publik harus terbuka; 

2. Pelayanan yang meliputi prosedur pelayanan atas permohonan dan 

prosedur keberatan, desain ruang/meja layanan, fasilitas pelayanan; 

3. Daftar Informasi Publik; 



4. Pengecualian informasi yang meliputi definisi pengecualian, cara 

mengidentifikasi informasi yang berpotensi dikecualikan, cara 

melindungi informasi dikecualikan, dan kewenangan pengecualian 

informasi; 

5. Laporan layanan informasi; 

6. Publikasi melalui website; dan 

7. Penanganan sengketa informasi yang meliputi persiapan 

menghadapi sengketa. 

i. Selanjutnya pada pembahasan berikutnya diisi oleh Husnawati dengan 

bahasan yang disampaikan adalah sebagai berikut: 

 Ada beberapa manfaat bagi Bawaslu jika berpartisipasi dalam 

pemeringkatan oleh Komisi Informasi, yaitu:   

1. Untuk mengukur tingkat keterbukaan di Bawaslu. Komisi Informasi 

memiliki sejumlah indikator untuk menilai tingkat keterbukaan Badan 

Publik. Misalnya, salah satu kriteria situs web yang informatif menurut 

Anggota KI periode 2014 – 2017, Evy Trisulo adalah jika informasi 

yang dicari dapat ditemukan dalam 13 (tiga belas) detik;  

2. Untuk membangun perhatian pimpinan dan seluruh unit kerja 

terhadap implementasi keterbukaan informasi sebab pemeringkatan 

akan berpengaruh pada citra lembaga;  

3. Untuk memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah bekerja 

keras untuk membangun keterbukaan; dan 

4. Untuk menjaga keberlanjutan sistem di Bawaslu. Ketika Bawaslu 

sudah meraih peringkat, maka yang terpikir adalah bagaimana 

mempertahankan dan meraih peringkat yang lebih baik, ke depan. 

Untuk membangun citra (branding) lembaga. Ketika Bawaslu sudah 

terbuka dan meraih peringkat, kini saatnya Bawaslu membangun 

branding untuk mendekatkan persepsi publik dengan realitas. 

Kampanyekan keberhasilan, kuatkan dengan simbol, tagline, dan 

perilaku pelayanan. Ingat, basis institutional branding adalah realitas, 

bukan manipulasi. Nah, hasil pemeringkatan KI itu pasti realitas. 

j. Selanjutnya pada pembahasan berikutnya diisi oleh Ahmad Romzi dengan 

bahasan yang disampaikan adalah sebagai berikut: 



 Kinerja PPID dapat diukur melalui:  

1. Adanya kepatuhan PPID pada program-program Bawaslu RI terkait 

keterbukaan informasi. Antara lain, kepatuhan dalam pengisian Self 

Assesment Questionaire, kehadiran dalam rakernis PPID, dan lain-

lain;  

2. Adanya koordinasi berkala pada struktur PPID;  

3. Adanya hasil kerja PPID, antara lain DIP, pelayanan informasi, 

publikasi, dan laporan layanan;  

4. Berjalannya fungsi supervisi untuk Bawaslu 

Provinsi/Kabupaten/Kota; dan 

5. Berjalannya fungsi konsultasi dan sosialisasi pelayanan informasi ke 

masyarakat.  

 Terdapat sejumlah penyebab struktur PPID tidak berfungsi.  

1. Struktur PPID dibentuk sebatas formalitas, tanpa upaya internalisasi. 

Misalnya, melalui diskusi untuk membangun pemahaman tentang 

hak atas informasi publik dan manfaat dari setiap kewajiban dalam 

UU KIP;  

2. Rendahnya komitmen dan/atau kapasitas tentang implementasi 

keterbukaan informasi pada salah satu atau beberapa pihak berikut 

ini: Komisioner, Sekretaris Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, 

Kepala Bagian/Sub-Bagian, dan/atau para staf;  

3. Tidak adanya SOP yang secara khusus mengatur pengelolaan dan 

pelayanan informasi di Bawaslu setempat;  

4. Kurangnya anggaran, SDM dan sarana untuk pengelolaan dan 

pelayanan informasi. Sementara, tidak ada upaya untuk 

mengantisipasi hal tersebut;  

5. Tidak adanya peningkatan kapasitas secara berkala;  

6. Tidak adanya pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap 

pengelolaan dan pelayanan informasi;  

7. Tidak sinergisnya antara Komisioner dengan ASN di sekretariat 

dalam implementasi UU KIP; dan 

8. Kuatnya budaya birokrasi yang tertutup.  



 Bawaslu harus bisa menghindari hal-hal tersebut agar PPID menjadi 

efektif. Terkait upaya pengefektifan struktur di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, Bawaslu RI perlu membuat panduan yang jelas terkait 

hal tersebut. 

k. Selanjutnya pada pembahasan berikutnya diisi oleh Dian Permata dengan 

bahasan yang disampaikan adalah sebagai berikut: 

 Pemeringkatan KIP 2018 jangan hanya sepotong bahwa hal itu 

merupakan sebuah kegiatan tanpa ada faktor-faktor lain yang 

mempengaruhinya. Semakin merata paradigma keterbukaan informasi 

tumbuh di Bawaslu, maka akan baik pula penilaian implementasi 

keterbukaan informasinya. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan 

untuk membangun keterbukan informasi di Bawaslu, yaitu:  

1. Bangun kapasitas sumber daya manusia (SDM) meliputi paradigma, 

pengetahuan dan keterampilan melalui diskusi, pelatihan, studi 

banding, dll;Bangun sistem pengelolaan dan pelayanan informasi 

(Kelembagaan, SDM, infrastruktur dan software untuk implementasi 

UU KIP). Salah satu aspek kelembagaan adalah adanya roadmap 

keterbukaan informasi; 

2. Bangun sistem pengawasan dan evaluasi implementasi UU KIP, 

antara lain melalui reward and punishment;  

3. Bangun koordinasi antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota; 

4. Bangun sinergisitas antarpenyelenggara (BawasluKPU-DKPP), 

Bawaslu-masyarakat, Bawaslu-Komisi Informasi, Bawaslu-LSM;  

5. Berpartisipasi dalam pemeringkatan yang dilaksanakan oleh KI. 

Partisipasi ini penting agar mengetahui sejauhmana kualitas 

keterbukaan Bawaslu;  

6. Promosikan pelayanan informasi lembaga Bawaslu kepada 

masyarakat. 

7. Dalam membangun sistem pelayanan dan pengelolaan informasi 

publik di Bawaslu RI, pemahaman hak atas informasi publik 

merupakan fondasi utama. Dari sinilah, kesadaran paradigmatik itu 

bermula. Tanpa ini, maka selalu ada celah regulasi yang berpotensi 



ditafsirkan untuk menunda, mengabaikan, bahkan menolak hak 

publik atas informasi. Pemilu merupakan salah satu kepentingan 

publik untuk mendapatkan wakil dan pemimpin. Karena yang 

dikelola adalah kepentingan publik, maka informasi yang dihasilkan 

dari proses tersebut juga hak publik. Itulah dasar, mengapa publik 

memiliki hak atas informasi ini, yang disebut sebagai informasi 

publik. 

l. Selanjutnya penyampaian paparan mengenai “Strategi Pemeringkatan 

Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019”, dilakukan oleh Adrian Habibi 

yang pada pokoknya menjelaskan:  

 Aspek pelayanan informasi kemungkinan juga akan menjadi perhatian 

pada pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Dalam mendukung 

pelayanan yang cepat dan tepat, maka dalam struktur baru PPID 

Bawaslu RI dipertimbangkan adanya PPID di setiap Biro di Sekretariat 

Jenderal Bawaslu dan terdapat semacam PPID Utama. Sehingga 

apabila terdapat permohonan informasi yang masuk melalui desk 

informasi ataupun saluran lainnya, maka akan langsung diteruskan 

kepada PPID Biro dimana Bagiannya menguasai informasi yang 

dimohonkan. Desain struktur PPID seperti demikian menjadi solusi atas 

pelayanan informasi yang cepat dan tepat mengingat saat ini kondisi di 

Bawaslu, informasi atau dokumen yang diproduksi di Bagian tidak 

dikumpulkan pada Bank Data atau sejenisnya.  

 Bawaslu harus menjadi lembaga yang terbuka, karena  

1. Bawaslu merupakan Badan Publik (menerima APBN/APBD) yang 

diwajibkan oleh UU untuk terbuka;  

2. Keterbukaan dapat menghindarkan potensi 

pelaporan/pengaduan/sengketa ke Komisi Informasi, DKPP, ORI, 

dan lembaga lainnya;  

3. Bawaslu sebagai Badan Pengawas, harus membangun kepercayaan 

publik dengan cara menunjukkan integritas dan akuntabilitas melalui 

keterbukaan;  



4. Keterbukaan akan mempermudah Bawaslu dalam melakukan fungsi 

pelayanan informasi dan koordinasi, baik di internal maupun 

eksternal;  

5. Keterbukaan akan meningkatkan partisipasi publik untuk melakukan 

pengawasan pilkada/pemilu; dan Keterbukaan akan mendukung 

pencapaian visi-misi Bawaslu. 

 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan ujung 

tombak pelayanan informasi Badan Publik yang mengelola dan 

memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008, terdapat 12 pasal yang mengatur 

mengenai mandat yang diemban PPID, yakni pasal 1 ayat 9, pasal 7, 

pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal13, pasal 14, pasal 15, pasal 

16, pasal 19, dan pasal 22. Pasal-pasal itu menjelaskan apa saja yang 

harus disiapkan, dilakukan, dan dilaporkan oleh PPID Badan Publik. 

Selain itu, dalam bekerja PPID juga harus merujuk pada Peraturan 

Komisi Informasi (PERKI)  No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik. Dikarenakan sebagai ujung tombak pelayanan, maka 

pengelolaan PPID juga harus efektif melalui penyempurnaan 

Perbawaslu. Alur pelayanan informasi ketika terdapat permohonan 

informasi harus dibuat sedemikian pendek. Resiko apabila jalur 

pelayanan informasi terlalu panjang adalah pelayanan informasi yang 

dilakukan akan melebihi waktu yang ditentukan.  

m. Selanjutnya pada pembahasan berikutnya diisi oleh Irvan Sanjaya dengan 

bahasan yang disampaikan adalah sebagai berikut: 

 Pengembangan keterbukaan informasi yang dilakukan di Bawaslu 

jangan hanya bermain pada tingkat pusat.Citra transparansi yang kini 

dilekatkan pada Bawaslu berkat predikat Informatif dari Komisi Informasi 

Pusat, jangan sampai dicederai oleh perilaku tertutup yang ditunjukkan 

baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Sebab apabila 

terdapat satu saja persoalan terkait keterbukaan informasi di Bawaslu 

Provinsi ataupun Bawaslu Kabupaten/Kota yang mencuat ke 

permukaan, maka publik akan langsung mempertanyakan bahkan 

menyangsikan predikat Informatif sebagaimana dianugerahkan oleh 



Komisi Informasi Pusat tahun ini. Karena itu fokus Bawaslu tidak hanya 

perlu terus mengembangkan keterbukaan di tingkat pusat, namun juga 

menguatkan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.  

 Dalam implementasi penguatan tersebut, sejumlah hambatan yang 

berpotensi muncul dalam upaya pengarusutamaan keterbukaan 

informasi di Bawaslu Kabupaten/Kota adalah: 

1. Paradigma pimpinan di Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum 

mendukung keterbukaan informasi. Langkah keterbukaan belum 

dipahami sebagai bagian integral dalam upaya mendorong 

pengawasan partisipatif; 

2. Keterbukaan informasi dianggap sesuatu yang akan merepotkan 

lembaga; 

3. Keterbatasan sumber daya manusia; dan  

4. Keterbatasan anggaran. 

 Terhadap persoalan tersebut, ada peran yang bsia dimainkan Bawaslu 

Provinsi terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota dalam implementasi 

keterbukaan informasi. Berikut ini peran Bawaslu Provinsi terhadap 

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam implementasi keterbukaan informasi, 

yaitu:  

1. Memastikan terbentuknya struktur PPID di Bawaslu 

Kabupaten/Kota;  

2. Memberikan sosialisasi dan peningkatan kapasitas terhadap PPID 

Bawaslu Kabupaten/Kota; 

3. Melakukan pendampingan terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota 

dalam implementasi UU KIP, termasuk jika terjadi sengketa 

informasi;  

4. Menerima dan mengevaluasi Laporan Layanan Informasi setiap 

tahun yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. 

n. Selanjutnya pada pembahasan berikutnya diisi oleh Agus M dengan 

bahasan yang disampaikan adalah sebagai berikut: 

 Harus ada upaya yang komprehensif dari Bawaslu dalam strategi 

pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun depan. Desain 

keterbukaan itu harus tergambar dalam revisi Perbawaslu Nomor 1 



Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Bawaslu. 

Penyempurnaan Perbawaslu harus mampu mendorong perubahan 

paradigma dari seluruh jajaran pengawas pemilu terkait keterbukaan 

informasi. Mesti ada penegasan dalam Perbawaslu tersebut bahwa 

keterbukaan informasi merupakan kebutuhan lembaga atau pengawas 

pemilu. Penjelasannya, ketika keterbukaan menjadi arus utama di 

seluruh jajaran pengawas pemilu, maka peluang pemahaman publik 

terkait kepemiluan makin terbuka. Tahapan selanjutnya, adalah peluang 

pengawasan partisipatif oleh masyarakat dan pemantau pemilu makin 

luas dan ruang kecurangan menjadi semakin sempit. Ujungnya, adalah 

menguatnya kepercayaan publik terhadap integritas Bawaslu, proses 

penyelenggaraan pemilu, dan hasil pemilu. Juga sebagai momentum 

menciptakan regulasi yang dapat mengoptimalkan implementasi 

keterbukaan informasi publik di Bawaslu serta mampu mendorong 

terwujudnya PPID Bawaslu yang profesional, andal, dan inovatif.   

 Langkah perbaikan keterbukaan informasi publik yang dilakukan 

Bawaslu harus punya kaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bawaslu selaku lembaga yang berwenang dalam melaksanakan 

pengawasan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.  

o. Selanjutnya pada pembahasan berikutnya diisi oleh Ning Rahayu dengan 

bahasan yang disampaikan adalah sebagai berikut: 

 Kualitas PPID ditentukan oleh berjalan-tidaknya fungsi PPID dalam hal: 

pengelolaan informasi (antara lain penyusunan DIP), pelayanan 

informasi, pro-active disclosure, pembuatan laporan tahunan, 

penanganan sengketa informasi, dan pengecualian informasi.  Pada 

beberapa lembaga non struktural, pembentukan struktur PPID dibuat 

tidak hanya memperhatikan kondisi internal dalam konteks fungsional 

tetapi juga kultural. Fungsional adalah apakah pembentukan salah satu 

unit dalam struktur tersebut memiliki fungsi yang dibutuhkan atau dapat 

dilekatkan pada unit lain. Pertimbangan kultural adalah apakah 

penunjukan PPID itu berada pada pejabat yang secara level eselon dan 

senioritas, sudah tepat. Hal ini untuk memastikan adanya ketaatan 

struktur birokrasi tersebut pada PPID. Misalnya, jika PPID diletakkan 



pada Kepala Biro, maka ada kemungkinan ketaatan Kepala Biro lainnya 

menjadi rendah. Salah satu solusinya adalah dengan membentuk PPID 

Pembantu atau dengan istilah lain yang lebih tepat. Misalnya, PPID Unit, 

PPID Biro, PPID Bagian, dan lain-lain. Sementara PPID utama 

dilekatkan pada Wakil Kepala Biro 

 Permasalahan pelayanan seharusnya tidak terjadi apabila Bawaslu 

memiliki skema pelayanan yang lebih ringkas dan telah menyusun 

Daftar Informasi Publik (DIP) yang berasal dari usulan/informasi seluruh 

Bagian di Bawaslu. Singkatnya, untuk memberikan kepastian, 

kemudahan, kecepatan, dalam proses pemenuhan hak atas informasi, 

salah satu caranya adalah dengan membuat DIP. Dengan DIP, petugas 

Desk Informasi akan mengetahui status sebuah informasi, siapa 

pembuat, penyimpannya, apa bentuknya, dan masa retensinya.  

 

2. Sabtu, 8 Desember 2018 

a. Sebelum pelaksanaan penutupan, terdapat beberapa hal yang menjadi 

catatan dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Reviu dan 

Evaluasi Pemeringkatan Komisi Infomasi Pusat Terhadap Bawaslu Tahun 

2018 yang disampaikan oleh Risal Mujur, antara lain sebagai berikut:  

 Kualitas pelayanan informasi ditentukan oleh empat hal dasar.  

1. Pertama, cara penyampaian informasi (penyampaian secara pro-

active atau pelayanan berdasarkan permintaan); 

2. Kedua, akses (ketersediaan sarana akses, keragaman, fungsi, 

respon);  

3. Ketiga, pelaksanaan prinsip pelayanan (cepat, tepat, dan biaya 

murah); dan  

4. Keempat, perilaku pelayanan. Selebihnya, inovasi-inovasi, seperti 

sosialisasi ruang pelayanan ke masyarakat, dan lain-lain.  

 Kualitas pro-active disclosure ditentukan oleh enam hal.  

1. Pertama, ketepatan menentukan informasi yang diumumkan baik 

secara berkala maupun serta-merta. Pertimbangannya adalah 

undang-undang, perkembangan kebutuhan/kepentingan lembaga 

atau perkembangan kebutuhan/kepentingan masyarakat. Kita bisa 



membaginya menjadi tiga kategori, informasi publik yang 

dihasilkan/diterima, pelayanan publik (termasuk pelayanan 

informasi), dan informasi untuk kepentingan pelaksanaan tupoksi, 

misalnya link pelaporan dugaan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu; 

2. Kedua, ketepatan dalam menentukan sasaran atau target penerima 

informasi. Apakah masyarakat secara umum, atau masyarakat 

tertentu.  

3. Ketiga, ketepatan dalam menentukan sarana pro-active disclosure. 

Pertimbangannya adalah akses masyarakat lokal, akses instansi 

vertikal terkait, akses mitra kerja, akses pihak-pihak lain yang 

berkepentingan dengan core issue lembaga; 

4. Keempat, ketepatan bentuk informasi. Apakah disajikan 

sebagaimana adanya, atau diolah menjadi infografis, video, atau 

yang lain. Pertimbangannya, sejauhmana kebutuhan masyarakat 

terhadap informasi tersebut dan sejauhmana kompleksitas informasi 

itu sendiri. Keempat, ketepatan format informasi. Apakah perlu 

disajikan dalam format data terbuka atau tidak. Pertimbangannya 

adalah informasi apa yang dibutuhkan publik untuk diolah ulang; 

5. Kelima, ketepatan bahasa yang mudah dipahami; dan 

6. Keenam, ketepatan waktu penyampaian. 

b.  Selanjutnya pada pembahasan berikutnya diisi oleh Ning Rahayu dengan 

bahasan yang disampaikan adalah sebagai berikut: 

 Pemeringkatan keterbukaan informasi publik bukan hanya terkait gengsi 

kelembagaan. Persepsi publik terhadap sukses tidaknya 

penyelenggaraan pemilu dipercaya ikut bergantung terhadap kinerja 

penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu. Kepercayaan publik yang 

muncul sejak awal terhadap lembaga penyelenggara pemilu tentu akan 

memudahkan Bawaslu dalam menggalang kerja sama dengan berbagai 

stakeholder termasuk masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu. Arah 

kepercayaan publik yang demikian, akan mendekatkan dengan proses 

pemilu yang dipercaya dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Intinya Bawaslu sedari dini bukan hanya harus menghindari persepsi 

tidak netral secara politik dan tidak tegas, namun juga mesti membangun 

persepsi profesional dan kompeten salah satunya dengan menerapkan 



keterbukaan informasi publik di Bawaslu sebagaimana diamanatkan UU 

KIP.  

 Kebutuhan Bawaslu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan 

pelayanan informasi publik tersebut, sejalan dengan upaya yang tengah 

dilakukan yakni membangun citra sebagai sebuah lembaga yang 

sekaligus juga rumah bagi masyarakat. Dari Bawaslu, diharapkan 

masyarakat dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan informasi terkait 

demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu. Terlebih lagi dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, 

Bawaslu tengah merancang beberapa program besar yang didisain 

sebagai Pusat Pengawasan Partisipatif. Program tersebut adalah 

Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu), yaitu portal 

bersama penghubung jajaran pengawas yang dapat dijangkau pemantau 

dan masyarakat pemilih; Pengelolaan Media Sosial, yaitu pengelolaan 

media sosial sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan 

keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada 

masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan 

Pemilu harus terlebih dulu melalui; Forum Warga Pengawasan Pemilu, 

pemberdayaan forum atau organisasi sosial masyarakat, baik luar 

jaringan (tatap muka/offline) maupun dalam jaringan (daring/online) 

untuk pengawasan partisipatif. Selanjutnya adalah Gerakan Pengawas 

Partisipatif Pemilu (GEMBAR), yaitu gerakan pengawalan Pemilu oleh 

masyarakat di seluruh Indonesia; Satuan Karya Pramuka (Saka) 

Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah 

kegiatan pengawalan. Pelayanan yang disediakan oleh Bawaslu dan 

inisiatif yang dilakukan masyarakat adalah gerakan bersama untuk 

menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Pemilu untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis pengawasan 

Pemilu bagi anggota Pramuka; Kuliah Kerja Nyata Tematik Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemilu, yaitu program pengabdian masyarakat oleh 

mahasiswa program pendidikan S-1 dalam pengawasan Pemilu; dan 

Pojok Pengawasan, yaitu sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota yang merupakan wadah 

sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan 



pemilu. Seluruh upaya tersebut, tentunya akan makin membutuhkan 

energi untuk merealisasikannya apabila tidak didukung oleh persepsi 

yang baik oleh publik terhadap Bawaslu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh Bawaslu RI berkaitan dengan 

FGD Reviu dan Evaluasi Pemeringkatan Komisi Informasi Pusat (KIP) Terhadap 

Bawaslu Tahun 2018 terdapat kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut: 

1) Bawaslu perlu mengembangkan aplikasi layanan Pejabat Pengelola Informasi 

dan  Dokumentasi (PPID) berbasis mobile. Model aplikasi layanan PPID 

Bawaslu yang ada sekarang masih terbatas hanya dapat diunduh pada laman 

ppid.bawaslu.go.id. Kedepannya diupayakan aplikasi tersebut dapat makin 

mudah ditemukan di aplikasi pencari atau pengunduh aplikasi baik android, 

linux, maupun apple; 

2) Bawaslu perlu mengembangkan aplikasi/tools permohonan informasi dan 

pengajuan keberatan secara online yang saat ini sudah tersedia di 

ppid.bawaslu.go.id;  

3) Bawaslu masih perlu untuk melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik 

kepada jajaran internal Bawaslu. Makin utuhnya pemahaman di seluruh 

internal Bawaslu terkait keterbukaan informasi, hal itu akan mendukung makin 

baiknya pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu; 

4) Bawaslu perlu melengkapi atau menyusun regulasi terkait keterbukaan 

informasi seperti standar operasional prosedur (SOP) mengenai 

pendokumentasian informasi yang dikecualikan. Hal tersebut dapat 

disesuaikan dengan rencana perubahan Perbawaslu 1 Tahun 2017; dan 

5) Perlu ada kebijakan di Bawaslu yang mendorong diumumkannya Laporan 

Harta Kekayaan Pejabat Negara Pimpinan Badan Publik. Selain hal tersebut 

telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan 

Harta Kekayaan  Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum; 
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Kata Pengantar

Akuntabilitas pemilu hanya bisa terwujud dengan penguatan transparansi. Ruang-ruang gelap

dalam  proses  pemilu,  money  politic,  kecurangan  dan  penyalahgunaan  kewenangan  dapat

dipantau  oleh  publik  dengan  terang  benderang.  Badan  Pengawas  Pemilu  (BAWASLU),

sebagai lembaga pengawas penyelenggara pemilu  tidak luput dari kewajiban untuk terbuka. 

Pemilu  Serentak  2019  penuh  dengan  tantangan  dan  kerumitan-kerumitan,  baik  di  tingkat

pelaksana  teknis  maupun  pelaksana  pengawasan.  Ruang-ruang  gelap  juga  tambah

bermunculan. Tapi, publik tidak perlu ikut-ikutan dengan kerumitan tersebut. Adalah tugas

penyelenggara untuk membuatnya jadi mudah. Termasuk menyampaikan informasi-informasi

yang berkaitan dengan pengawasan pemilihan umum kepada publik. 

Bagaimana  melaksanakan  keterbukaan?  Sepenuhnya  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang

Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi  Publik.  Panduannya  jelas.  Tinggal

diimplementasikan pada setiap  badan publik,  termasuk Bawaslu.  Penyesuaian-penyesuaian

tentu harus dilakukan mengiringi karakteristik kewenangan kelambagaan. 

Buku "Modul Pengembangan Kapasitas Mengelola dan Melayani Informasi Publik  di Badan

Pengawas Pemilu" ini dibuat sebagai panduan bagi bawaslu untuk mentransfer pengetahuan

dan keahlian dalam mengelola informasi publik di jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota. Terlebih pada 2018 ini

Bawaslu Kab/Kota baru terbentuk secara permanen. 

Adanya buku ini  diharapkan menjadi  panduan bagi  para fasilitator  pada Badan Pengawas

Pemilu. Panduan-panduan per sesi telah dibuat sedemikian rupa, sehingga fasilitator pembawa

sesi akan mampu untuk memandu proses belajar. 

Akhirnya, pembangunan transparansi pada Bawaslu tidak hanya sekedar jargon, tetapi juga

langkah-langkah  konkrit.  "Modul  Pengembangan  Kapasitas  Mengelola  dan  Melayani

Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilu" ini adalah salah satu bentuk perwujudannya. 

Jakarta, September 2018
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Daftar Istilah

Ajudikasi Proses  penyelesaian  sengketa  informasi  publik  antara  para  pihak  yang

diputus oleh Komisi Informasi.

Akuntabilitas Evaluasi  terhadap  proses  pelaksanaan  kegiatan/kinerja  organisasi  untuk

dapat  dipertanggungjawabkan serta  sebagai  umpan balik  bagi  pimpinan

organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa

yang akan datang.

Badan Publik Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan

tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian

atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara  dan/atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  atau

organisasi  non  pemerintah  sepanjang  sebagian  atau  seluruh  dananya

bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/

atau luar negeri.

Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum

Brainstorming Metode yang digunakan untuk mengeluarkan ide dari setiap anggota tim

yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Daftar Informasi 

Publik (DIP)

Daftar informasi publik yang dikuasai oleh badan publik.

Penyegar suasana/ 

Ice Breaking

Mencakup  permainan-permainan  yang  ditujukan  untuk  membangun

semangat dan menjaga konsentrasi peserta agar tetap fokus pada kegiatan

pelatihan.  Oleh  karenanya  permainannya  lebih  banyak  melibatkan

aktivitas fisik.

Fasilitator Seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama

mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan

tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi.

Flipchart Lembaran-lembaran kertas  yang membentuk album atau  kelender  yang

berukuran 50x75 cm, atau ukuran yang lebih kecil 21x28 cm sebagai flip

book yang disusun dalam urutan yang diikat pada bagian atasnya.

Framing Pembingkaian  atas  sebuah  peristiwa,  masalahataupercakapan  dengan

perspektif atau carapandang lain yang fresh (segar) ketika menyeleksi isu.

Hak atas Informasi Hak warga Negara untuk memperoleh informasi publik.

Informasi Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai,

makna,  dan  pesan,  baik  data,  fakta  maupun  penjelasannya  yang  dapat
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dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan

format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

secara elektronik ataupun nonelektronik.

Informasi publik 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 UU KIP serta  informasi  lain

yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi tersedia 

setiap saat

Informasi  yang  harus  disediakan  oleh  Badan  Publik  dan  siap  tersedia

untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika

terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut.

Informasi serta 

merta

Suatu informasi yang wajib diumumkan segera karena dapat mengancam

hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Informasi berkala Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara rutin, teratur, dan

dalam jangka waktu tertentu.

Informasi 

dikecualikan

Informasi  Publik  yang  dikecualikan  bersifat  rahasia  sesuai  dengan

undang-undang,  kepatutan,  dan  kepentingan  umum  didasarkan  pada

pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu

informasi  diberikan  kepada  masyarakat  serta  setelah  dipertimbangkan

dengan  saksama  bahwa  menutup  Informasi  Publik  dapat  melindungi

kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Integritas Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi

nilai-nilai luhur dan keyakinan.

Komisi Informasi 

(KI)

Lembaga  mandiri  yang  berfungsi  menjalankan  UU  KIP dan  peraturan

pelaksanaannya,  menetapkan  petunjuk  teknis  standar  layanan  informasi

publik  dan  menyelesaikan  sengketa  informasi  publik  melalui  mediasi

dan/atau ajudikasi non litigasi.

Laporan pelayanan 

informasi

Laporan tahunan layanan informasi publik pada badan publik.

Mediasi Penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan

mediator komisi informasi.

Metaplan Kartu metaplan adalah potongan kertas dengan bentuk standar segi empat

berukuran 20 x 10 cm.

Narasumber Orang  yg  memberi  (mengetahui  secara  jelas  atau  menjadi  sumber)

informasi.

Pejabat Pengelola Pejabat  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  penyimpanan,
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Informasi dan 

Dokumentasi (PPID)

pendokumentasian,  penyediaan,  dan/atau  pelayanan  informasi  di  badan

publik.

Peraturan Badan 

Pengawas Pemilu 

(Perbawaslu)

Peraturan  yang dibuat,  disahkan  dan  diterbitkan  oleh  Badan  Pengawas

Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi Proses  pelibatan  mental,  emosi  dan  fisik  peserta  dalam  memberikan

respon terhadap suatu kegiatan serta mendukung pencapaian tujuan dan

bertanggung jawab atas keterlibatannya.

Preview Penjelasan jadwal kegiatan yang akan dilalui dalam satu hari kedepan

Roleplaying Sebuah permainan yang para pemainnya memainkan peran tokoh-tokoh

khayalan dan berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama.

Review Cara  mudah  mengingat  apa  yang  telah  dipelajari,  meringkas  apa  yang

sudah  diketahui,  mengaktifkan  kembali  apa  yang  sudah  diciptakan,

meresonansi ulasan secara singkat.

Transparansi Keterbukaan  dalam  melaksanakan  proses  pengambilan  keputusan  dan

keterbukaan  dalam  mengemukakan  Informasi  materiil  dan  relevan

mengenai lembaga atau organisasi.

UU KIP UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Word café Metode sederhana yang bisa mendapatkan kecerdasan kolektif dari suatu

kelompok  dan  meningkatkan  kapasitas  dari  setiap  anggota  kelompok

untuk melakukan tindakan efektif di dalam mengejar tujuan bersama.
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BAB 1
Pendahuluan

Latar Belakang
Setiap  Badan  Publik  wajib  mengembangkan  dan  mengimplementasikan  keterbukaan

informasi  sebagaimana  mandat  dalam  UU  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan

Informasi Publik.  Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga negara yang memenuhi unsur

sebagai badan publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

pada  seluruh  satuan  kerja,  mulai  dari  Bawaslu  RI,  Bawaslu  Provinsi  hingga  Bawaslu

Kabupaten/Kota. 

Struktur PPID setelah terbentuk dimandatkan untuk melaksanakan dan membentuk sejumlah 

hal berikut:

1. Daftar Informasi Publik (DIP)

2. Desk pelayanan informasi

3. Penanganan pelayanan keberatan

4. Uji konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan

5. Sengketa informasi publik

6. Pelayanan informasi secara proaktif melalui website

Kewajiban-kewajiban ini sudah dirumuskan dalam UU KIP dan sejumlah aturan turunannya. 

Bagi  Bawaslu  ini  merupakan tantangan tersendiri,  terlebih  pada 2018 ini  dibentuk secara

permanen Bawaslu tingkat Kab/Kota sehingga dibutuhkan metode dan mekanisme yang tepat

untuk mentransfer pengetahuan dan keahlian dalam membentuk PPID, disamping kewajiban

pengawasan dan penyelesaian sengketa administrasi pemilihan umum. 

Belajar  dari  periode sebelumnya yang merekrut  panitia pengawas kab/kota secara  ad hoc,

banyak informasi hasil pengawasan tingkat kab/kota yang tidak terdokumentasikan dengan

baik, berserakan bahkan hilang. Pembentukan Bawaslu Kab/Kota ini akan banyak membantu

Bawaslu dalam pendolkumentasian dan pelayanan informasi publik. 

Pendokumentasian  data  dan  informasi  yang  baik  akan  memudahkan  Bawaslu  dalam

membangun kinerja di satu sisi, dan membangun akuntabilitas publik pada sisi yang lain. 

Sebagai  pengawas  pemilu,  harapan  publik  terhadap  Bawaslu  tentu  sangat  tinggi  untuk

memastikan  pelaksanaan  pemilu  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.

Hasil-hasil  pengawasan pemilu  menunjukkan  bagaimana  pelaksanaan  pemilu  oleh  Komisi

Pemilihan Umum (KPU) sudah diawasi dan berjalan sesuai prosedur serta ada koreksi dari

Bawaslu jika ada yang berjalan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Memberi  akses  yang  luas  kepada  publik  terhadap  informasi  hasil-hasil  kinerja  Bawaslu,

dengan  demikian,  memberi  nilai  strategis  dan  positif  bagi  pelaksanaan  pemilihan  umum.

Check and balances dalam pelaksanaan pemilu terinformasikan dengan baik kepada publik.

Legitimasi dan akuntabilitas pemilu tercapai. 

Modul ini adalah bagian kunci untuk mendorong akuntabilitas pemilu. Pengaturan-pengaturan

dalam UU KIP dalam pengelolaan dan pelayanan informasi cukup detail dan administratif.
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Meski  detil  dan  administratif,  UU KIP merupakan  perwujudan  untuk  menjamin  hak  atas

informasi  warga  negara.  Memerlukan  waktu  yang  cukup  dan  panduan  yang  jelas  untuk

mentransformasikan UU KIP kepada jajaran aparatus Badan Pengawas Pemilu hingga unit

kerja terbawah. 

Diharapkan  dengan  modul  ini  akan  terselenggara  serial  peningkatan  kapasitas  yang

berkualitas dan menghasilkan peserta yang mampu mengelola dan melayani informasi publik

dengan baik sesuai mandat peraturan perundang-undangan. 

Materi Modul
Materi dalam modul ini disusun dengan sistematika yang memudahkan bagi fasilitator atau

pemateri  yang  hendak  menyelenggarakan  kegiatan  peningkatan  kapasitas,  baik  berupa

pelatihan, sesi workshop ataupuan coaching clinic. 

Adapun skema materi  dalam modul ini  terdiri  dari  materi  yang memberi  dasar perubahan

dalam paradigma dan berpikir  keterbukaan,  yaitu  "Hak Atas  Informasi".  Porsi  berikutnya

adalah materi yang membuka wawasan dan pengetahuan mengenai transparansi di Indonesia

yaitu, "Keterbukaan Informasi Pemilu." Pada materi ini peserta akan diperkenalkan jaminan

terhadap hak atas informasi dalam peraturan terkait.  Porsi  keahlian diberikan paling besar

dalam  modul  ini,  yaitu,  "Pembentukan  PPID,"  "Daftar  Informasi  Publik,"  "Informasi

Dikecualikan,"  "Pelayaan  Informasi  Publik,"  "Pelayanan  Keberatan,"  "Sengketa  Informasi

Publik," dan "Proactive Dislosure." Pada materi-materi ini akan dibahas lebih lanjut mengenai

langkah-langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan infrasstruktur trasnparansi.

Diagram 1.1. Struktur Materi Training 
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Dengan struktur materi seperti di atas, penggunaan modul ini diawali dengan titik inti yang

berada di bawah, sebelum memberikan materi yang lain. Artinya, materi "Hak Atas Informasi"

merupakan  materi  yang  wajib  diberikan  oleh  fasilitator.  Ia  menjadi  materi  kunci  untuk

membentuk  kesadaran  sebelum  para  peserta  mengetahui  dan  melaksanakan  keterbukaan

informasi publik. 

Struktur materi tersebut juga memungkinkan bagi fasilitator jika hendak mengkombinasikan

materi pada kegiatan dengan waktu yang terbatas. Materi "Hak Atas Informasi" adalah materi

wajib. Lalu disusul dengan materi yang lain. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat simulasi

pelaksanaan training dalam skema berikut:

Tabel 1.1.  Simulasi Kombinasi Sesi Materi Berdasarkan 

Ketersediaan Waktu Pelaksanaan

Sesi Materi Training 4 hari Workshop 2-3 hari Workshop 1 Hari

Perkenalan Wajib Wajib Wajib dengan modifikasi

Hak Atas Informasi Wajib Wajib Wajib dengan modifikasi

Keterbukaan Informasi Pemilu Wajib Wajib dengan modifikasi Pilihan dengan modifikasi

Informasi Dikecualikan Wajib Pilihan Pilihan dengan modifikasi

Daftar Informasi Publik Wajib pilihan Pilihan dengan modifikasi

PPID Wajib pilihan Pilihan dengan modifikasi

Pelayanan Informasi dan 

Keberatan

Wajib pilihan Pilihan dengan modifikasi

Sengketa Informasi Publik Wajib pilihan Pilihan dengan modifikasi

Laporan Pelayanan Informasi Wajib pilihan Pilihan dengan modifikasi

Proactive Disclosure Wajib Pilihan Pilihan dengan modifikasi

Penutupan Wajib Wajib Wajib dengan modifikasi

Keterangan: 

 wajib: materi diberikan sesuai dengan panduan modul

 wajib dengan modifikasi: materi diberikan dan dapat disesuaikan dengan kesediaan 

waktu dan karakteristik peserta

 pilihan: materi dipilih disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan disampaikan sesuai 

dengan panduan modul.

 pilihan dengan modifikasi: materi dipilih disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan 

dapat dimodifikasi ulang dengan ketersediaan waktu dan karakteristik peserta. 

Berdasarkan simulasi di atas, dapat terlihat bahwa modul ini dapat digunakan secara fleksibel

sesuai  dengan  waktu,  anggaran  dan  karakteristik  peserta.  Oleh  karenanya,  sebelum

pelaksanaan  kegiatan  training  ataupun  workshop  ada  baiknya  untuk  memetakan  terlebih

dahulu  kapasitas  calon  peserta  dan  ketersediaan  infrastruktur  transparansi  pada  unit  kerja

Bawaslu  sehingga  dapat  ditentukan  apakah  kegiatan  akan  diselenggarakan  dengan  materi

secara utuh atau dengan modifikasi. Karenanya, ada baiknya diselenggarakan assessment pra

tarining  oleh  pantia  penyelenggara dengan menggunakan panduan  asseessment training  di

bawah. 

12



Tabel 1.2. Assessment Pra Training 

Klasifikasi
Materi

Kapasitas calon peserta Kapasitas ketersediaan
infrastruktur transparansi

Rekomendasi materi

Materi Dasar Calon peserta belum pernah 

mengikuti sesi tentang 

keterbukaan informasi dan 

sama sekali belum memiliki

pengetahuan tentang 

keterbukaan informasi

Unit kerja sama sekali 

belum memiliki 

infrastruktur keterbukaan 

informasi publik

Seluruh materi 

diberikan

Materi 

Intermediate

Calon peserta sudah pernah 

mengikuti sesi tentang 

keterbukaan informasi akan 

tetapi tidak memiliki 

intensitas yang cukup 

terhadap isu keterbukaan 

informasi

Unit kerja minimal 

memiliki struktur PPID dan 

desk pelayanan

Materi wajib dan 

pilihan disesuaikan 

dengan kebutuhan

Materi Advance Calon peserta sudah 

mengikuti sesi tentang 

keterbukaan informasi dan 

dan memiliki intensitas 

yang cukup terhadap isu 

keterbukaan informasi

Unit kerja minimal 

memiliki struktur PPID, 

Desk Pelayanan, Website, 

dan DIP

Materi wajib dan 

pilihan dengan 

pendalaman materi 

pada proactive 

disclosure dan daftar 

informasi publik 

(kolaborasi dengan 

Undang-undang 

kearsipan dan 

peraturan lainnya). 

Fasilitator
Modul ini menggunakan fasilitator sebagai pembawa materi. Fasilitator adalah seseorang yang

membantu  sekelompok  orang  memahami  tujuan  bersama  mereka  dan  membantu  mereka

membuat  rencana  guna  mencapai  tujuan  tersebut  tanpa  mengambil  posisi  tertentu  dalam

diskusi. Dengan posisi tersebut, maka fasilitator harus memahami alur penyampaian materi

yang disusun dalam buku ini sekaligus  memahami substansi  materi  yang akan dibawakan

dengan baik. 

Untuk tujuan mempersiapkan fasilitator maka setiap materi dalam modul ini dibuat dalam 

bentuk panduan sesi dengan struktur sebagai berikut:

1. Panduan langkah-langkah memandu sessi

2. Rujukan materi dalam undang-undang

3. Rujukan materi dalam Perki dan Perbawaslu

4. Bahan bacaan materi
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Seluruh  sesi  akan  dipandu  dengan  struktur  di  atas,  kecuali  sesi  perkenalan  dan  sessi

penutupan.  Direkomendasikan  kepada  fasilitator  yang  hendak  memandu  pelaksanaan  sesi

disarankan untuk membaca dan mendalami rujukan materi  dalam undang-undang, rujukan

materi  dan  PerKI  dan  Perbawaslu,  bahan  bacaan  materi  dan  panduan  langkah-langkah

memandu  sessi.  Dengan  metode  pembacaan  tersebut  diharapkan  fasilitator  akan  dapat

memandu sesi sehingga tujuan sesi tercapai. Penggunaan metode ini juga membantu fasilitator

untuk berkreasi lebih lanjut dalam menyusun langkah-langkah dalam sesi. 

Jika dalam sesi diadakan narasumber, maka ada baiknya fasilitator menyelenggarakan diskusi 

dengan narasumber tersebut agar tujuan-tujuan dalam sesi dapat tercapai dengan baik. 

Persiapan Teknis
Persiapan adalah salah satu unsur penting yang menentukan kesuksesan pelatihan. Setidaknya 

ada lima hal yang perlu dipersiapkan untuk menyelenggarakan pelatihan, yaitu:

1. Perumusan desain pelatihan
Tujuan perumusan konsep dasar pelatihan untuk membangun kesamaan pandangan terhadap 

tujuan pelatihan, materi pelatihan, dan peserta. Rumusan pelatihan ini dapat dilihat dalam 

desain pelatihan di atas.

2. Identifikasi petugas kegiatan
Dalam pelatihan ataupun workshop, terdapat sejumlah petugas yang mendukung suksesnya

pelaksanaan kegiatan, 

 narasumber; 

 fasilitator; 

 co-fasilitator yang bertugas untuk membantu fasilitator; 

 notulen yang bertugas untuk merekam proses pelatihan; 

 tenaga admin yang bertugas untuk membantu sisi administrasi kegiatan, misalnya 

laporan kegiatan; dan 

 tenaga dokumentasi yang bertugas untuk mendokumentasikan kegiatan.

Faktor-faktor yang diperhatikan dalam menentukan petugas dalam pelatihan adalah kapasitas

keilmuan/pemahaman  terhadap  tema  yang  diusung  dalam  pelatihan  ini  dan  latar

belakang/pengalaman di bidang tersebut,  terutama fasilitator dan narasumber.  Namun, jika

persyaratan  kapasitas  keilmuan  tidak  terpenuhi,  maka  kemauan  yang  kuat  untuk

menyelenggarakan kegiatan ini sudah cukup sebagai bekal. 

3. Identifikasi kebutuhan teknis
 peralatan (lihat daftar periksa peralatan).

 ruangan: 

◦ penataan ruangan dan luas ruangan. Standar kenyamanan bagi peserta adalah 3 m x

3m untuk setiap peserta. Jika ada 10 peserta maka minmal ukuran ruangan adalah 

90m2; 

◦ memperhatikan area di sekitar ruangan berfungsi untuk mencari alternatif 

permainan luar ruangan; 

◦ dekorasi ruangan dibuat dengan tema yang memberi kenyamanan kepada peserta. 

Perhatikan kombinasi warna; 

◦ akses wifi penting untuk narasumber dan fasilitator dalam mempersiapkan materi; 
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◦ pencahayaan ruangan merupakan faktor penting untuk mendukung suasana 

semakin meriah; 

◦ suhu ruangan menentukan tingkat kenyamanan pelatihan. Suhu terlalu dingin atau 

terlalu panas membuat peserta kurang nyaman. Oleh karena itu, atur suhu ruangan 

sesuai dengan tingkat kenyamanan.

 kebutuhan untuk icebreaking (lihat penyegar suasana).

 kebutuhan untuk simulasi pelayanan dan keberatan diperlukan peralatan: Papan nama, 

meja dan kursi untuk Desk Pelayanan, PPID, Atasan PPID, Biro/Bagian/Sub Bagian, 

Komisioner. 

 draf surat permohonan informasi.

 draf surat keberatan.

 Sertifikat pelatihan

Faktor  lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah  akomodasi  peserta  dari  daerah  yang  akan

menentukan ketepatan waktu penyelenggaraan. Pelaksana hendaknya mengecek jadual tiket

penerbangan peserta agar pelaksanaan kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu. 

4. Mempersiapkan bahan bacaan
Bahan bacaan yang perlu dipersiapkan adalah:

 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

 PerKI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

 PerKI No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Informasi Pemilu.

 Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

di Bawaslu

5. Daftar peralatan (jumlah disesuaikan dengan Waktu kegiatan)
1. Screen & LCD Proyektor

2. Laptop

3. Sound-system

4. Kabel connector sound

5. Lasser Pointer

6. Kabel gulung

7. Kamera

8. Voice-recorder

9. Printer

10. Kertas A4

11. Kertas karton

12. Spidol white board

13. Spidol warna

14. Crayon

15. Sticknote (3 warna)

16. Flipchart

17. Selotip kertas

18. Double-tip

19. Kertas plano

20. Kertas metaplan (3 warna)

21. Spanduk kegiatan
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22. Blocknote peserta

23. Pulpen peserta

24. Daftar hadir

25. Barometer mood & stiker

26. ID-card peserta & fasilitator

27. Obat-obatan (P3K)

28. Sertifikat
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BAB II
Mengelola Informasi Publik 
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Sesi 1 - Bina Suasana

Pengantar
Seorang  fasilitator  yang  berpengalaman  sudah  pasti  akan  menginvestasikan  waktu  dan

tenaganya untuk memastikan awal suatu pelatihan bisa terlaksana dengan baik. Ibarat sajian

hidangan, peserta akan menilai suatu pelatihan dari hidangan pembukanya. Bagaimana suatu

pelatihan diawali, tidak boleh dianggap sebagai buang-buang waktu saja. Pada awal ini, kita

berkesempatan membangun pondasi yang kuat untuk membangun kepercayaan peserta kepada

materi pelatihan dan fasilitator (Unicef). 

Rencana Belajar
Tujuan : 

 Mencairkan suasana antara peserta pelatihan dengan fasilitator dan panitia

 Menyamakan persepsi peserta tentang tujuan dan orientasi kegiatan

 Membangun komitmen mengenai waktu, tata tertib dan alur proses pelatihan. 

Waktu : 120 menit

Metode : 

 Permainan “tebak informasi”

 Brainstorming

 Presentasi

Alat bantu : 

 Plano

 Metaplan

 Spidol

 Flipchart

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memandu sessi:

 Persiapkan  peralatan  dan  bahan  presentasi  yang  dibutuhkan  dengan  baik.  Pastikan

semuanya berfungsi dengan baik. 

 Gunakan bahasa yang positif dan apresiatif. Hindari apologi seperti "saya sebetulnya

kurang  menguasai  dan  baru  belajar  jadi  fasilitator",  ini  akan  menimbulkan  kesan

negatif Anda sebagai fasilitator dianggap kurang siap dan masih pemula. 

 Sampaikan kepada peserta bahwa Anda akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat

dari kegiatan ini. Ikuti dengan baik dan jangan sia-siakan waktu Anda. 

 Hormati dan dengarkan setiap pendapat peserta, terutama pada saat penyepakatan tata

tertib. Fasilitator harus konsekwen dengan tata tertib yang disepakati bersama. 

Proses dan Langkah-Langkah

No Kegiatan Keterangan

1 Cipta suasana:

 Fasilitator memasuki ruangan traning dan menyapa seluruh peserta.

Misalnya, “apa kabar?” “ada yang sudah pernah ikut training ppid?”

 Fasilitator menyampaikan sedikit cerita yang mengapresiasi peserta

yang hadir. Misalnya, sepanjang saya mengikuti forum, kelas ini yang

paling bersemangat. 

2 Permainan Tebak Informasi
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 Peserta diminta untuk berbaris dari kiri ke kanan berdasarkan urutan

berikut:

◦ usia termuda (kiri) ke usia tertua (kanan)

◦ warna baju terang (kiri) ke warna baju gelap (kanan)

◦ nomor sepatu kecil (kiri) ke nomor sepatu besar (kanan)

◦ jumlah anak sedikit (kiri) ke jumlah anak banyak (kanan)

◦ jumlah uang di dompet sedikit (kiri) ke jumlah uang isi dompet

banyak (kanan)

◦ jumlah isi rekening sedikit (kiri) ke jumlah isi rekening banyak

(kanan)

 Fasilitator menyampaikan pertanyaan kunci:

◦ Bagaimana cara memperoleh informasi tentang teman anda?

◦ Bagaimana cara memberikan informasi kepada teman anda?

◦ Adakah informasi yang sensitif menurut anda? Kenapa sensitif?

◦ Adakah  yang  berusaha  menutupi  informasi  atau  mengelak

memberikan informasi? Kenapa?

 Fasilitator mengulas pembelajaran berdasarkan permainan di atas:

◦ Bahwa  informasi  itu  penting  baik  bagi  pemilik  maupun  yang

meminta.

◦ Ada  jenis  informasi  yang  perlu  dibuka  atau  ditutup.  Ada

informasi bisa diminta ada yang tidak bisa diminta.

◦ Ada  prosedur  permintaan  informasi  ataupun  penyampaian

informasi.

◦ Adanya faktor penghambat dalam meminta ataupun memberikan

informasi.

3 Perkenalan dengan Permainan “Perkenalkan Sebelah Kiri”

 Peserta berdiri dengan membentuk lingkaran

 Fasilitator menyampaikan peraturan dalam perkenalan ini

◦ Fasilitator  memperkenalkan  diri  dan  asal  daerahnya  sambil

memegang tongkat/spidol: “Saya …. dari daerah ….”

◦ Fasilitator  menyerahkan tongkat/sapidol  kepada peserta  sebelah

kanannya.

◦ Peserta  memperkenalkan  dirinya  dengan  cara  yang  sama,  lalu

menyebutkan nama pemberi tongkat sebelumnya. 

◦ Peserta  lalu memberikan tongkat  kepada peserta  sebelah kanan

berikutnya  dan  menyebutkan  dua  nama  pemberi  tongkat

sebelumnya. 

◦ Tongkat tersebut terus bergulir sampai peserta terakhir menerima

tongkat tersebut dan mampu menyebutkan seluruh nama peserta. 

 Fasilitator  mengecek  keberhasilan  perkenalan  dengan  meminta

peserta menyebutkan nama peserta lain yang ditunjuk secara acak. 

4 Identifikasi Harapan dan Kontribusi

 Fasilitator  membagikan  kertas  metaplan  dan  meminta  peserta

menjawab pertanyaan “Apa harapan peserta terhadap pelatihan ini?”.

Fasilitator menempelkan jawaban peserta pada kertas plano.

 Setelah identifikasi harapan, fasilitator membagikan metaplan kedua
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dan mengajak peserta untuk mengidentifikasi “Kontribusi apa yang

bisa  peserta  berikan  terhadap  kelancaran  proses  belajar  selama

pelatihan  sehingga  harapan-harapan  tersebut  bisa  terwujud?”.

Fasilitator menempelkan jawaban peserta pada kertas plano.

 Fasilitator  dan  peserta  mengklasifikasikan  harapan-harapan  peserta

berdasarkan tema atau topik yang sama. Agar interaksi antara peserta

dan fasilitator terjalin, dalam mengklasifikasikan harapan, fasilitator

mengkonfirmasi setiap harapan yang dituliskan peserta.

 Untuk  menjawab  harapan-harapan  dari  peserta,  fasilitator

memaparkan presentasi tentang latar belakang-tujuan-hasil pelatihan,

metode yang akan digunakan selama proses pelatihan,

jadual dan memperkenalkan tim fasilitator, dan alur proses pelatihan.

 Dari kontribusi yang telah disusun peserta,  fasilitator memfasilitasi

forum dalam membuat “kontrak belajar.” 

 Sampaikan terima kasih dan tutup dengan tepuk tangan
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Sesi 2 - Hak Atas Informasi

Pengantar
Membangun pemahaman dan kesadaran tentang keterbukaan informasi publik salah satunya

dengan cara mendalami materi mengenai hak atas informasi. Hak atas informasi adalah hak

asasi manusia yang bersifat negatif. Negara tidak boleh menghalang-halangi warganya untuk

memperoleh informasi publik. UU KIP lahir sebagai bentuk jaminan hukum pelaksanaan hak

atas  informasi,  panduan  bagi  badan  publik,  dan  untuk  memastikan  azas  manfaat  dari

informasi. 

Rencana Belajar
Tujuan : 

 Membangun kesadaran peserta mengenai hak atas informasi

 Mengenal pemenuhan hak atas informasi dalam UU KIP

Waktu : 120 menit

Metode : 

 Brinstorming

 Video

 Diskusi

Alat bantu : 

 laptop

 lcd

 flipchart

 kertas plano

 spidol

 metaplan

 lakban kertas

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memandu sesi:

 Pahami terlebih  dahulu  bahwa akses  informasi  merupakan bentuk dari  pemenuhan

terhadap hak atas informasi.

 Framing sesi 

◦ UU KIP memberikan panduan dan kerangka administratif dalam pemenuhan hak

atas informasi sebagai bentuk afirmasi negara terhadap hak warga negara. Artinya,

tanpa diminta negara sudah menyediakan dan melayani kebutuhan informasi warga

sesuai dengan UU KIP. 

◦ Pengabaian terhadap implementasi UU KIP adalah pelanggaran terhadap hak atas

informasi. 

Proses dan Langkah-Langkah

No Kegiatan Keterangan

1 Cipta suasana:

 Fasilitator memasuki ruangan traning dan menyapa seluruh peserta. 

Misalnya, “apa kabar?” 

 Fasilitator menyampaikan sedikit cerita yang mengapresiasi peserta 

yang hadir. 
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2 Pengalaman Hak Atas Informasi

 Fasilitator membagi dua metaplan beda warna dan spidol kepada

setiap  peserta.  Fasilitator  menyampaikan  kepada  peserta  mengenai

cara menuliskan dalam metaplan. Yaitu, satu metaplan satu ide atau

gagasan, tidak lebih dari tujuh kata dan ditulis dengan huruf kapital

yang  mudah  dibaca.  Ada  baiknya  fasilitator  memberikan  contoh

metaplan yang sudah diterisi di depan forum.

 Fasilitator  menyampaikan  dua  pertanyaan  kunci  untuk  menggali

persepsi peserta:

◦ Kalau  saya  katakan  “keterbukaan  informasi  publik”  apa  yang

terbayangkan dalam pikiran anda?

◦ Apa pengalaman yang pernah anda alami sebagai apartur negara

terkait “keterbukaan informasi publik.”

 Fasilitator meminta kepada peserta untuk menempelkan metaplan

yang sudah ditulis ke flipchart yang telah disediakan di depan forum.

 Fasilitator mengklasifikasikan metaplan bersama-sama dengan

peserta dan mengkonfirmasi ulang terhadap klasifikasi yang sudah 

dibuat.

 Fasilitator menyampaikan pernyataan: “sesungguhnya, Anda sudah 

melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan informasi publik. Tapi,

UU KIP memerintahkan untuk lebih sistematis melaksanakan tugas 

tersebut. Apa yang mendasari itu semua?”

 Fasilitator menyampaikan presentasi mengenai Hak Atas Informasi 

dan bagaimana pengaturannya di Indonesia. Kesempatan diskusi dan 

tanya jawab terjadi di sini. 

 Sebelum menutup putarlah satu video tentang bagaimana hak atas 

informasi bekerja di masyarakat. Salah satunya dengan menampilkan 

video berikut: https://www.youtube.com/watch?v=YxUEnYpXcTk      

(indonesia) atau https://www.youtube.com/watch?v=vsexKUTqcYc 

(english)

 Setelah menonton video, fasilitator memandu proses diskusi dengan 

menyampaian pertanyaan-pertanyaan kunci, misalnya:

◦ apa fungsi informasi dalam video tersebut?

◦ apa yang mungkin terjadi jika tidak ada informasi?

3. Penutupan

 Fasilitator menutup sesi dan menyampaikan kesimpulan:

◦ Bahwa memperoleh informasi publik merupakan Hak Asasi 

Manusia yang tidak boleh dihalang-halangi.

◦ Kewajiban Badan publik dalam mengelola dan melakukan 

pelayanan informasi kepada publik; dan

◦ UU KIP hadir untuk memudahkan badan publik dalam melakukan

pelayan informasi.
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Rujukan Materi
Sesi 2 – Hak Atas Informasi

Jaminan Hak Atas Informasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya 

1. 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,  mengolah  dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis

saluran yang tersedia. 

2. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan 

dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan 

pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14

(1)  Setiap orang berhak untuk berkomunikasi  dan memperoleh informasi  yang diperlukan

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 4

(1)  Setiap  Orang  berhak  memperoleh  Informasi  Publik  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-

Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b.  menghadiri  pertemuan  publik  yang  terbuka  untuk  umum untuk  memperoleh  Informasi

Publik;

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang

ini; dan/atau

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)  Setiap  Pemohon  Informasi  Publik  berhak  mengajukan  permintaan  Informasi  Publik

disertai alasan permintaan tersebut.

(4)  Setiap  Pemohon  Informasi  Publik  berhak  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  apabila

dalam  memperoleh  Informasi  Publik  mendapat  hambatan  atau  kegagalan  sesuai  dengan

ketentuan Undang-Undang ini.
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Bahan Bacaan
Sesi 2 – Hak Atas Informasi

Mengenal Hak Atas Informasi1

1. Apa itu Hak Atas Informasi?
 Intisari dari hak atas informasi adalah bahwa badan publik tidak memiliki informasi

sebeagai sesuatu yang dimiliki oleh badan publik, tetapi informasi merupakan milik

publik  secara  keseluruhan  dan  publik  mempunyai  hak  untuk  mengakses  informasi

tersebut. 

 Pada tatanan praktis,  hal ini  berarti  siapapun bisa mengajukan permohonan kepada

badan  publik  untuk  mendapatkan informasi,  dan  badan publik  tersebut  seharusnya

memberikan informasi tersebut. 

 Tentu  saja  ada  sejumlah  pembatasan  -informasi  tertentu  harus  disimpan  sebagai

rahasia, seperti informasi pribadi yang bersifat privat atau informasi komersial yang

sensitif-  tetapi  hal-hal  seperti  ini  sebaiknya  menjadi  pengecualian  dan  akses  atas

informasi seharusnya menjadi aturan utama.

 Hal ini  berarti  pemerintah harus  memberikan justifikasi  atas  penolakan permintaan

informasi oleh publik dalam bentuk apapun. 

 Hal ini merupakan perubahan radikal dari situasi yang ada saat ini atau situasi historis

di  banyak  negara  dimana  pemerintah  secara  umum  beroperasi  secara  rahasia  dan

memperlakukan informasi yang ada pada mereka sebagai hal yang mereka miliki. 

2. Status Hak Atas Informasi
 Hak atas informasi diakui sebagai hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional.

Hal ini berarti negara memiliki kewajiban secara hukum untuk melaksanakannya. 

 Di  seluruh  dunia,  hampir  90  negara  telah  mengadopsi  undang-undang  hak  atas

informasi, dari yang hanya 13 negara di tahun 1990. Contoh: Swedia adalah Negara

pertama yang mengadopsi undang-undang hak atas informasi, pada tahun 1766. Pada

tahun 1990, 13 negara telah mengadopsi undang-undang serupa, sebagian besar adalah

negara demokrasi di Barat. Saat ini, negara-negara di seluruh kawasan di dunia -Asia,

Afrika,  Amerika  Utara  dan Selatan,  Eropa,  Negara-negara  di  kawasan Pasifik  dan

Timur Tengah- telah mengadopsi undang-undang serupa. 

 Sebagian  besar  organisasi  lintas  pemerintah,  seperti  Bank  Dunia  dan  Bank

Pembangunan  Asia  juga  sudah  mengadopsi  kebijakan  hak  atas  informasi.  Contoh:

Bank Dunia pertama kali mengadopsi kebijakan akses atas informasi pada tahun 1994.

Kebijakan baru diadopsi pada bulan Desember 2009 berlaku pada bulan Juli 2010 dan

Bank Dunia telah diakui menjadi salah satu lembaga lintas pemerintah yang paling

terbuka. 

 Hak atas informasi tidak secara langsung dilindungi oleh konstitusi indonesia, tetapi

hak  ini  mencakup  ketentuan-ketentuan  yang  bisa  dianggap  mencakup  hak  atas

informasi tersebut.

 Pada bulan April 2008, Indonesia mengadopsi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP

 Undang-undang  ini  memberikan  warga  negara  Indonesia  hak  untuk  mengakses

informasi yang ada pada badan publik. 

1 Dikutip dari buku “Indonesia Bagaimana Pemohon Bisa Memanfaatkan Hak Atas Informasi,” 2011, Aliansi 

Jurnalis Independen (AJI) dan Center Law for Democracy (CLD). Hal. 7 - 15
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 Sekalipun undang-undang ini berlaku dua tahun kemudian pada tanggal 30 April 2010,

implementasi undang-undang ini tetap merupakan tantangan besar, seperti juga banyak

negara lainnya. 

3. Mengapa Hak Atas Informasi Penting?

Beberapa alasan utama mengapa hak atas informasi penting adalah sebagai berikut:

a. korupsi
Hak atas informasi adalah perangkat kunci untuk memerangi korupsi dan hal-hal buruk yang

dilakukan oleh pemerintah. Jurnalisme investigatif dan LSM pemantau dapat menggunakan

hak  untuk  mengakses  informasi  untuk  membuka  hal-hal  buruk  tersebut  dan  membantu

mencabut  hal-hal  tersebut  sampai  ke akar-akarnya.  Seperti  yang disampaikan oleh  Hakim

Mahkamah Agung Amerika Serikat yang ternama Louis Brandeis: “Secercah cahaya matahari

adalah pembunuh kuman terbaik.”

Contoh: salah satu aspek dalam sistem pendidikan Uganda, setidaknya pada periode 1990-an,

adalah  adanya  transfer  dana  yang  signifikan  kepada  sekolah-sekolah  oleh  pihak  yang

berwenang  di  tingkat  lokal.  Survey  pelacakan  pengeluaran  publik  (public  expenditure

tracking survey/PETS) pada pertengahan periode 1990-an mengungkapkan bahwa 80% dari

keseluruhan dana tersebut tidak pernah sampai ke sekolah-sekolah tersebut. Salah satu aksi

yang  diambil  oleh  pemerintah  pusat  untuk  menjawab  permasalahan  ini  adalah  dengan

menerbitkan  data  di  surat  kabar  setempat  terkait  dengan  transfer  dana  tiap  bulan  yang

dilakukan oleh pemerintah setempat. Hal ini berarti pejabat di sekolah dan orangtua dapat

mengakses informasi tentang besarnya transfer (yang direncanakan). Pada tahun 2001, tingkat

penyelewengan turun sampai 20%.

b. demokrasi dan partisipasi

Infomasi penting bagi demokrasi pada banyak lapisan. Secara mendasar, demokrasi terkait

dengan kemampuan sejumlah individu untuk berpartisipasi secara efektif dalam pembuatan

keputusan  yang  berdampak  pada  mereka.  Masyarakat  demokratis  memiliki  serangkaian

mekanisme partisipatif, mulai dari pemilihan umum berkala untuk badan pengawasan warga,

contohnya untuk pelayanan pendidikan dan/atau kesehatan masyarakat,  sampai mekanisme

untuk memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan atau undang-undang. Partisipasi

yang efektif  untuk semua di  tingkat-tingkat  tersebut  tergantung,  secara  sangat  jelas,  pada

informasi. 

Memberikan suara bukanlah hal yang terbatas pada fungsi teknis. Pemeilihan umum yang

dapat memenuhi fungsinya secara layak -sebagaimana dijelaskan dalam hikum internasional

adalah  yang  menjadikan  “kehendak  masyarakat  sebagai  dasar  dari  otoritas  pemerintah”  -

dimana  para  pemilih  harus  punya  akses  atas  informasi.  Hal  yanag  sama  berlaku  untuk

partisipasi  di  semua  tingkat.  Tidak  mungkin,  misalnya,  memberikan  masukan  yang

bermanfaat ke dalam proses kebijakan tanpa mengakses kebijakan itu sendiri, termasuk alasan

mengapa kebijakan tersebut diusulkan. 

Contoh: undang-undang Slovakia mensyaratkan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan

penebangan pohon di hutan-hutan untuk menyiapkan rencana pengelolaan hutan, yang harus
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mendapatkan  persetujuan  dari  Departemen  Pertanian.  Secara  historis,  perencanaan-

perencanaan  ini  merupakan  dokumen  yang  rahasia.  LSM  setempat,  Vik  (Wolf)  Forest

Protection Movement secara bertahap berupaya untuk mendapatkan akses atas perencanaan-

perencanaan tersebut,  menggunakan undang-undang hak atas informasi yang baru-baru ini

diadopsi. 

Dengan  menggunakan  informasi  tentang  perencanan-perencanaan  tersebut,  Vik  berhasil

mengkampanyekan agar kawasan hutan yang dilindungi sebagai kawasan perlindungan alam

menjadi  lebih luas.  Terjadi perubahan yang berarti,  pada tahun 2005, melalui  amandemen

yang dilakukan terhadap legislasi kehutanan yang memastikan bahwa informasi dan bahan

dasar materi yang digunakan untuk mengembangkan perencanaan manajemen hutan terbuka

untuk  publik.  Amandemen-amandemen  baru  ini  juga  menjadi  preseden  untuk  partisipasi

publik dalam pengembangan perencanaan-perencanaan manajemen hutan dengan membuka

kesempatan kepada perwakilan LSM untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan resmi.

c. akuntabilitas
Demokrasi juga merupakan akuntabilitas dan tata pemerintahan yang baik. Publik punya hak

untuk mencermati tindakan-tindakan yang diambil oleh para pemimpin mereka dan terlibat

sepenuhnya  dalam  perdebatan  terbuka  terkait  dengan  tindakan-tindakan  tersebut.  Mereka

harus dapat menilai kinerja pemerintah dan hal ini tergantung pada akses informasi tentang

kondisi ekonomi, sistem sosial dan hal-hal lain yang menjadi perhatian publik. Salah satu cara

yang paling efektif untuk menjawab tata pemerintahan yang buruk, terutama seiring perjalan

waktu, adalah melalui debat terbuka dan terinformasi. 

d. harga diri dan tujuan pribadi
Banyak ahli lebih sering fokus lebih banyak pada aspek-aspek politik dari hak atas informasi

tetapi  hal  ini  juga  mencakup  tujuan-tujuan  sosial  lain  yang  juga  penting.  Hak  untuk

mengakses  informasi  pribadi  milik  individu,  contohnya,  meripakan bagian  dari  harga  diri

manusia yang mendasar tetapi juga penting dalam pembuatan keputusan pribadi yang efektif.

Akses terhadap rekam medis, misalnya, yang terkadang ditolak dengan alasan hal ini bukan

merupakan  hak  yang  dilindungi  oleh  hukum,  dapat  membentuk  individu  untuk  membuat

keputusan terkait dengan perawatan kesehatan, perencanaan keuangan dan sebagainya. 

Contoh: di India, individu telah menggunakan hak atas informasi tidak hanya untuk sekedar

memperoleh  informasi.  Impementasi  dari  hak  atas  informasi  ini  lebih  luas  dibandingkan

dengan  implementasi  aturan-aturan  lain  (contohnya  terkait  dengan  proses  aplikasi  atau

penyediaan tunjangan). Alhasil, individu acapkali menggunakan permintaan informasi untuk

menyelesaikan hal-hal lain terkait dengan masalah penyediaan layanan (seperti penundaan,

hambatan atau kegagalan untuk menerapkan aturan-aturan tersebut).

e. bisnis yang baik
Terakhir, aspek dari hak atas informasi yang seringkali terlupakan adalah pemanfaatn hak ini

untuk memfasilitasi praktek bisnis yang efektif. Pengguna komersial, di banyak negara adalah

kelompok  pengguna  yang  paling  signifikan.  Badan  publik  memiliki  berbagai  macam

informasi,  dimana  sebagian  besar  terkait  dengan  masalah-masalah  ekonomi  dan  menjadi

sangat  berguna  untuk  bisnis.  Hal  ini  merupakan  manfaat  penting  dari  legislasi  hak  atas

informasi,  dan  membantu  menjawab  pertanyaan  dari  sejumlah  pemerintah  tentang  biaya

impelementasi dari legislasi. 
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Contoh:  keterbukaan  merupakan  perangkat  kunci  untuk  memastikan  agar  proses  tender

berlangsung adil dan bebas dari korupsi. Bisnis yang tak berhasil mendapatkan tender bisa

mendapatkan informasi penting tentang proses pengajuan harga, misalnya poin yang diberikan

kepada pihak yang berhasil di setiap kategori dan keseluruhan nilai dari dana yang tersedia.

Bank  Dunia  saat  ini  mensyaratkan  pada  pihak  yang  berhasil  mengajukan  harga  untuk

menyediakan informas ini di situs mereka. 

f. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
Pelanggaran Hak Asasi Manusia, seperti halnya korupsi, tumbuh subur di iklim kerahasiaan. 

Beberapa pelanggaran hak asasi manusia terburuk, seperti penyiksaan, nyaris selalu 

berlangsung di belakang pintu yang tertutup. Pemerintah yang terbuka – termasuk, contohnya,

publikasi dari hasil investigasi dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia – akan membuka 

kemungkinan yang lebih besar pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

g. pembangunan yang kuat
Keterbukaan mendorong partisipasi yang lebih luas dan oleh karena itu muncul rasa saling

memiliki yang lebih kuat terhadap inisiatif-inisiatif pembangunan. Hal ini bisa memastikan

lahirnya  keputusan-keputusan  pembangunan  yang  kuat  serta  implementasi  yang  kuat  dari

proyek-proyek  pembangunan.  Hal  ini  bisa  membantu  memastikan  agar  upaya-upaya

pembangunan meraih target-target yang direncanakan. 

Contoh:  di  Afrika  Selatan,  kelompok  setempat  menggunakan  undang-undang  hak  atas

informasi  untuk  mendapatkan  layanan  air.  Salah  satu  contoh,  para  warga  desa  di

Emkhandlwini  tak  punya  air,  sementara  desa  tetangga mereka menerima layanan air  dari

tangki-tangki  di  pemerintahan setempat  mereka.  Dengan bantuan dari  ODAC, warga desa

mengajukan  permintaan  informasi  menggunakan  hak  atas  informasi  untuk  memperoleh

informasi  notulen  rapat  dewan  yang  mendiskusikan  dan  menyepakati  program  air,

menggunakan Perencanaan Pembangunan Terintegrasi  (Integrated  Development  Plan/IDN)

dan anggaran IDP. Informasi ini menunjukkan bahwa ada rencana untuk menyediakan air ke

seluruh wilayah, tetapi entang mengapa Emkhandlwini terlewatkan. Berbekal informasi ini,

warga mampu mengajukan kembali klaim mereka atas air. 

4. Prinsip-prinsip dasar terkait Hak Atas Informasi

a. hak atas akses
Undang-undang  hak  atas  informasi  sebaiknya  mendudukkan  pendangan  yang  mendukung

keterbukaan. Dalam banyak kasus, hal ini membalik praktik kerahasiaan selama ini berlaku

yang  diterapkan  di  sektor  publik.  Pandangan  seperti  ini  sebaiknya  berlaku  untuk  seluruh

badan publik,  yang didefinisikan secara  luas.  Hali  ini  sebaiknya mencakup ketiga cabang

pemerintahan, semua badan publik yang dimiliki atau dikontrol oleh pemerintah, termasuk

badan  usaha  milik  negara,  dan  badan-badan  yang  didanai  oleh  Negara  atau  menjalankan

fungsi-fungsi  publik.  Hal  ini  juga  dapat  diterapkan  pada semua  informasi  yang ada  pada

mereka. 

Sebagai  contoh  mengenai  luasnya  definisi  informasi,  permintaan  informasi  di  Swedia

mencakup  “jejak  internet”  (cookies)  yang  ada  pada  komputer  Perdana  Menteri  Swedia.

Permintaan informasi ini dikabulkan dan informasi yang dibuka menunjukkan bahwa tidak
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ada jejak internet di komputernya; dengan kata lain, pada saat itu, Perdana Menteri Swedia

tidak menggunakan internet. Terakhir, hak ini seharusnya berlaku untuk semua orang, tidak

hanya warga. Hal ini mencakup entitas hukum (contohnya korporasi).

b. keterbukaan yang proaktif
Kedua,  undang-undang  sebaiknya  menempatkan  kewajiban  kepada  badan  publik  untuk

menerbitkan secara otomatis atau proaktif, serangkaian informasi yang penting bagi publik.

Sekalipun  hak  untuk  meminta  dan  menerima  informasi  merupakan  jantung  dari  undang-

undang akses atas informasi, keterbukaan informasi yang otomatis merupakan sarana yang

sangat penting untuk memastikan bahwa informasi tersedia untuk publik. Hal ini membantu

memastikan  bahwa  seluruh  warga  dapat  mengakses  setidaknya  informasi  pada  tatanan

minimum tentang badan publik,  termasuk mayoritas warga yang tidak pernah mengajukan

permohonan  akan  akses  informasi.  Keterbukaan  informasi  yang  otomatis  bahkan

mendapatkan  perhatian  yang  semakin  besar  di  undang-undang  hak  atas  informasi  yang

modern,  dan  sebian  besar  mencakup kewajiban publikasi  proaktif  yang sangat  luas  untuk

badan publik. 

c. prosedur permintaan informasi
Undang-undang  sebaiknya  merupakan  prosedur  yang  jelas  untuk  mengakses  informasi.

Sekalipun  hal  ini  terbilang  rutin,  di  saat  yang  sama hal  ini  penting  bagi  rezim hak  atas

informasi  untuk  bisa  berfungsi  dengan  baik.  Undang-undang  sebaiknya,  sebagian  contoh,

membuat pengajuan permintaan informasi menjadi mudah. hal ini sebaiknya bisa dilakukan

melalui  pengujian  secara  elektronik  atau  secara  lisan,  dan  apabila  diperlukan,  pemohon

informasi sebaiiknya mendapatkan bantuan untuk memasukkan permintaan informasi, rentang

waktu  yang  ketat  sebaiknya  ditegakkan  dalam  menanggapi  permintaan,  pemberitahuan

sebaiknya siap untuk diberikan terhadap penolakan pemberian akses  atas informasi  dalam

bentuk  apapun  dan  setidaknya  gamaran  struktur  tarif  untuk  permintaan  informasi  yang

dikabulkan tersedia. 

d. pengecualian
Keempat,  dan  yang  sangat  penting,  undang-undang  sebaiknya  menjelaskan  kasus-kasus

dimana akses atas informasi, yaitu apa yang disebut sebagai rezim pengecualian. Di satu sisi,

hal ini penting karena undang-undang melindungi kepentingan kerahasiaan yang sah. Di sisi

lain, hal ini menjadi titik lemah untuk banyak undang-undang akses atas informasi. Undang-

undang  kebebasan  informasi  di  Inggris  tahun  2000,  contohnya,  merupakan  legislasi  yang

sangat  progresif  untuk  banyak  aspek.  Di  sisi  lain,  undang-undang  ini  memiliki  rezim

pengecualian yang sangat luas, yang secara mendasar justru melemahkan rezim akses. 

Dengan segala keterbatasan kebebasan berekspresi,  pengecualian untuk hak atas informasi

harus melalui uji tiga bagian yang ketat. 

e. banding
Elemen  kelima  dalam  rezim  hak  atas  informasi  adalah  hak  untuk  mengajukan  banding

terhadap penolakan akses apapun yang dilakukan oleh badan independen. Yang pasti tentunya

seseorang  secara  lazim  dapat  mengajukan  banding  ke  pengadilan,  tetapi  pengalaman

menunjukkan  bahwa  lembaga  administratif  independen  penting  sekali  untuk  memberikan

kesempatan banding yang terjangkau, cepat, berbiaya murah kepada para pemohon informasi.
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Peran lembaga tersebut menjadi sangat penting terkait dengan interpretasi pengecualian hak

atas akses, mengingat kompleksitas dan sensitivitas dari aspek pada sistem ini. 

f. upaya-upaya promosi
Sejumlah upaya-upaya promosi dibutuhkan agar implementasi  undang-undang tentang hak

atas informasi bisa berhasil:

 Badan  publik  sebaiknya  menunjuk  para  pejabat  atau  unit  secara  khusus  (petugas

informasi)  yang  bertanggungjawab  untuk  memastikan  bawa  mereka  sudah  selaras

dalam menjalankan kewajiban membuka informasi.

 Lembaga pusat,  seperti  komisi  informasi  atau departemen pemerintahan,  sebaiknya

mengembang tanggungjawab umum untuk mempromosikan hak atas informasi. 

 Upaya-upaya  meningkatkan  kesadaran  publik  (contohnya  membuat  panduan  untuk

publik  atau  memperkenalkan  kesadaran  hak  atas  informasi  ke  sekolah-sekolah)

sebaiknya menjadi persyaratan dalam undang-undang tersebut.

 Sistem seperti  ini  sebaiknya sudah ada dengan dilengkapi standar minimum terkait

pengelolaan dokumen yang siap untuk diterapkan.

 Badan  publik  sebaiknya  diminta  untuk  menyusun  dan  memperbaharui  daftar  atau

mendaftar dokumen yang mereka miliki, dan membukanya kepada publik. 

 Program pelatihan untuk petugas juga harus siap.

 badan publik sebaiknya menyusunn sistem pelacak untuk permintaan informasi dan

setiap  tahun  melaporkan  tindakan-tindakan  yang  mereka  ambil  untuk

mengimplementasikan  kewajiban  mereka  membuka  informasi.  Hal  ini  mencakup

statistik tentang permintaan yang diterima dan bagaimana mereka ditangani. 

 Lembaga pusat,  seperti  komisi  informasi  atau departemen pemerintahan,  sebaiknya

mengemban  tanggungjawab  untuk  menyajikan  laporan  yang  terkonsolidasi  tentang

legislasi atau implementasi undang-undang. 

 Sebaiknya ada sanksi untuk mereka yang mengambil tindakan secara sengaja yang

melemahkan hak atas informasi, termasuk penghancuran informasi tanpa izin. 

 Para  pejabat  sebaiknya  memberikan  kekebalan  hukum  terhadap  tindakan-tindakan

yang diambil dengan niat untuk menerapkan hak atas informasi termasuk keterbukaan

informasi. 
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Sesi 3 - Keterbukaan Informasi Pemilu

Pengantar
Hak atas informasi harus dipenuhi oleh penyelenggara negara, dalam hal ini badan publik. UU

KIP memberikan panduan secara lebih konkrit  dan administratif.  Terdapat  sejumlah aspek

yang diatur. Meski demikian pengaturan disesuaikan dengan urusan badan-badan publik untuk

setiap sektor, termasuk pemilu. Badan publik penyelenggara pemilu memiliki hal-hal yang

spesifik untuk dipublikasikan dan terdapat akses yang lebih khusus dibanding badan publik

lainnya. 

Rencana Belajar
Tujuan : 

 Memberikan  pemahaman  dan  penngetahuan  kepada  peserta  mengenai  aspek-aspek

pengaturan dalam UU KIP terhadap penyelenggara pemilu

 Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta mengenai perlakuan khusus

terhadap informasi pemilu sesuai peraturan perundangan. 

Waktu : 120 menit

Metode : 

 Brinstorming

 Presentasi

 Diskusi

Alat bantu : 

 laptop

 lcd

 flipchart

 kertas plano

 spidol

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memandu sesi:

 Pahami aspek-aspek pengaturan dalam UU KIP

 Framing sesi:

◦ Bahwa UU KIP mengatur sisi pengelolaan internal badan publik dan pelayanan

yang  berhubungan  dengan  pemohon  informasi.  Dua  fungsi  pengelolaan  dan

pelayanan  ini  perlu  ditekankan  untuk  memperoleh  gambaran  yang  lebih  jelas

mengenai pengaturan dalam UU KIP. 

◦ Fasilitator perlu menjelaskan secara sekilas bagaimana alur pengelolaan dan alur

pelayanan. 

Proses dan Langkah-Langkah

No Kegiatan Keterangan

1 Cipta suasana:

 Fasilitator  memasuki  ruangan traning dan menyapa seluruh peserta.

Misalnya, “apa kabar?” 

 Fasilitator  menyampaikan  sedikit  cerita  yang  mengapresiasi  peserta

yang hadir. 

 Fasilitator  dapat  berimprovisasi  dengan  cerita  lucu  atau  dengan

membuat  magic  word  atau  hal-hal  lain  yang  dapat  mencairkan

suasana. 
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2 Pengantar 

Fasilitator menampilkan presentasi dan menjelaskan tujuan sesi,waktu sesi,

alur dan metode penyampaian. Pada sesi ini fasilitator membuka ruang untuk

tanya jawab untuk memperjelas maksud dan tujuan sesi. 

3 Pembelajaran dari pengalaman

 Pengalaman peserta dalam akses informasi merupakan pembelajaran

yang dapat diambil untuk dijadikan pembelajaran bersama dalam hal

akses  informasi.  Beberapa  pertanyaan  dapat  digunakan  untuk

memancing diskusi, misalnya

a.  “Kalau ada orang yang datang kepada anda dan minta informasi

hasil pengawasan dan data seluruh pegawai bawaslu, apa yang akan

anda lakukan?”

Seringkali informasi yang diminta adalah informasi publik, akan tetapi

masih sulit didapatkan karena koordinasi internal dan menggunakan

mekanisme  koordinasi  surat  menyurat  biasa.  Fasilitator  dapat

memperdalam  pertanyaan  pada  aspek-aspek  ini.  Misalnya,  kenapa

tidak bisa memberikan? 

Kadangkala, informasi tidak diberikan karena curiga dengan pemohon

informasi yang akan menyalahgunakan informasi tersebut. Fasilitator

juga dapat memperdalam diskusi dengan menyampaikan pertanyaan,

apa yang anda khawatirkan?

b. “Meskipun orang itu sudah dapat informasi, tetapi masih keberatan, 

apa yang akan anda lakukan?”

Pelayanan  keberatan  atau  komplain  masih  menjadi  hal  baru  di

Indonesia.  Meski  demikian,  keberatan  tetap  dilayani  dengan

mekanisme  struktural.  Fasilitator  dapat  memperdalam  dengan

pertanyaan  lanjuta,  siapa  yang  seharusnya  bertanggungjawab?

c.  “Lalu orang itu menyengketakan ke Komisi Informasi,  apa yang

akan Anda lakukan?”

Sengketa  informasi  kadang  menjadi  hal  yang  menyeramkan  buat

badan  publik  karena  menyita  waktu  dan  perhatian  bahkan

kekhawatiran.  Fasiltator  dapat  memperdalam  bagian  ini  dengan

menanyakan, apa yang anda khawatirkan?

 Fasilitator mencatat jawaban-jawaban peserta lalu mengulasnya. Lalu

fasilitator  menyampaikan  pertanyaan.  “Sebetulnya  apa  yang

diinginkan oleh publik dengan keterbukaan Bawaslu?”

4 Presentasi

 Fasilitator menyampaikan apa saja kewajiban badan publik dalam UU

KIP.  Dalam  menyampaikan  presentasi  ditekankan  kewajiban
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pengelolaan  untuk  internal  bawaslu  dan  pelayanan  untuk  eksternal

Bawaslu. Perlakuan pelayanan khusus informasi pemilu berdasarkan

Perki Pemilu juga disampaikan disini. 

 Fasilitator  mempersilakan  kepada  peserta  jika  ada  pertanyaan-

pertanyaan dan diskusi untuk pendalaman. 

5 Informasi Pemilu

 Fasilitator  menyampaikan  kepada  peserta  untuk  mengidentifikasi

informasi pemilu apa saja yang perlu dipublikasikan secara khusus

 Fasilitator  membagi  kelompok  dengan  metode  “syair  lagu”  dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

◦ Fasilitator menyiapkan lima syair lagu anak-anak yaitu:  Balonku

Ada Lima, Bintang Kecil,  Tik-Tik Bunyi Hujan,Naik Kereta Api,

dan Pelangi-Pelangi.

◦ Fasilitator mencetak syair lagu dan membagi masing-masing syair 

lagu ke dalam lima penggalan syair.

◦ Fasilitator membagikan setiap penggalan syair lagu ke seluruh 

peserta.

◦ Fasilitator meminta setiap peserta untuk mencari penggalan syair 

lainnya hingga syair lagu menjadi lengkap.

◦ Fasilitator meminta setiap kelompok menyanyikan lagunya.

 Fasilitator diminta untuk mendiskusikan dengan dua pertanyaan kunci:

“informasi apa saja yang perlu dipublikasikan selama tahapan pemilu

(tahapan dibagi berdasarkan kelompok)?”

“apa  yang  dapat  dimanfaatkan/dilakukan  oleh  masyarakat  dengan

informasi yang kita publikasikan tersebut?”

 Peserta kemudian mempresentasikan hasil kerjanya dengan panduan

kolom berikut:

Tahapan Pemilu Informasi yang wajib 

dipublikasikan

Manfaat bagi 

masyarkaat

Pendaftaran peserta 

pemilu

Pencalonan

Penyusunan DPT

Kampanye

Pencoblosan

 Fasiltator dapat mengulas lebih jauh berdasarkan hasil diskusi 

kelompok, bahwa dalam informasi pemilu ada kepentingan publik 

yang harus dipenuhi segera, karenanya ada perlakuan khusus terhadap 

informasi pemilu sesuai PerKI pemilu. 
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6 Penutupan

 Fasilitator menurup sesi dan menyampaikan kesimpulan

◦ UU KIP dibuat untuk mempermudah badan publik dalam 

memenuhi hak atas informasi. 

◦ Akses informasi pemilu ada perlakuan khusus karena ada 

kepentingan publik yang mendesak dan secara hukum ada batasan 

kadaluarsa. 
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Rujukan Materi 
Sesi 3 - Keterbukaan Informasi Pemilu

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 6 

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan  Publik  berhak  menolak  memberikan  Informasi  Publik  apabila  tidak  sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) 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 7

(1) Badan  Publik  wajib  menyediakan,  memberikan  dan/atau  menerbitkan  Informasi

Publik  yang  berada  di  bawah  kewenangannya  kepada  Pemohon  Informasi  Publik,

selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

(2) Badan  Publik  wajib  menyediakan  Informasi  Publik  yang  akurat,  benar,  dan  tidak

menyesatkan.

(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik

harus  membangun  dan  mengembangkan  sistem  informasi  dan  dokumentasi  untuk

mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan

mudah.

(4) Badan  Publik  wajib  membuat  pertimbangan  secara  tertulis  setiap  kebijakan  yang

diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan

politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

(6) Dalam rangka  memenuhi  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sampai

dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik

dan nonelektronik.

Pasal 8

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi

Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 13

(1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:

a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan

b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat,

mudah,  dan wajar  sesuai  dengan petunjuk teknis  standar  layanan Informasi  Publik

yang berlaku secara nasional.
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(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dibantu oleh pejabat fungsional.

Pasal 12

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

a. jumlah permintaan informasi yang diterima;

b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;

c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau

d. alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 19

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.

2. PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU KIP

Pasal 3

(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.

3. Tata Cara Permohonan Informasi Pemilu Berdasarkan Perki 1/2014
 Mengajukan  permohonan  kepada  Badan  Publik  dalam  bentuk  tertulis  atau  tidak

tertulis melalui sarana elektronik atau nonelektronik

 Wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi, subyek dan format informasi

dan serta cara penyampai informasi yang diminta

 Wajib  mencatat  permohonan  informasi  yang  diajukan  secara  tidak  tertulis  (lisan)

Wajib memberi tanda bukti penerimaan permohonan informasi sebagaimana dimaksud

berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan 

 Dalam hal  permohonan  disampaikan  secara  langsung atau  surat  elektronik,  nomor

pendaftaran diberikan saat penerimaan permohonan 

 Dalam hal  permohonan  disampaikan  melalui  surat,  pengiriman  nomor  pendaftaran

dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi 

 Wajib  menyampaikan  pemberitahuan  tertulis  dalam  2  (dua)  hari  kerja  sejak

diterimanya permohonan 

 Dapat  memperpanjang  waktu  untuk  mengirimkan  pemberitahuan  sebagaimana

dimaksud  dalam  2(dua)  hari  kerja  berikutnya  dengan  memberikan  alasan  secara

tertulis 
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Bahan Bacaan
Sesi 3 - Keterbukaan Informasi Pemilu

Keterbukaan Informsi Pemilu
Oleh: Tobby Mendel2

Pada tanggal 15 Oktober 1995, Irak menggelar pemilihan umum (pemilu) presiden di mana

Saddam  Hussein,  diktator  brutal  dan  otoriter  negara  tersebut,  terpilih  kembali  dengan

perolehan  99,96%  suara.  Partisipasi  pemilih  dilaporkan  sebanyak  99,47%.  Dia  bukan

orang lalim pertama yang menggunakan strategi  ini.  Sejak jaman dahulu para diktator,

mulai dari Julius Caesar hingga Kim Jong-Il dan Muammar Gaddafi, telah menggunakan

pemilu  tidak  sah  atau  pemilu  yang  dimanipulasi  sebagai  strategi  untuk  menciptakan

landasan legitimasi kekuasaan mereka. Seperti yang digambarkan oleh contoh-contoh tadi,

karena  tingkat  kepentingannya,  pemilu  merupakan  magnet  yang  menarik  dan  memicu

proses manipulasi, dan penyelenggaraan Pemilu tidak langsung menjadikan sebuah negara

menjadi negara berdemokrasi.

Dalam rangka memenuhi hak untuk berpartisipasi dalam politik, seperti yang tercantum

dalam  hukum  internasional,  warga  negara  harus  diizinkan  untuk  berpartisipasi  dalam

pemilu  yang “murni”.1  Ketika  sebuah pemilu  bersifat  “murni”,  pemilu  tersebut  sering

digambarkan oleh  media dan pengamat pemilu  sebagai  pemilu  yang “bebas  dan adil”,

suatu  standar  yang gagal  dipenuhi  oleh  pemilu  Saddam Hussein.  Namun,  agar  sebuah

pemilu mampu mencapai tujuannya - yang secara umum berupa pemindahan kekuasaan

politik dari satu kumpulan wakil yang terpilih kepada kumpulan wakil terpilih yang lain -

tidaklah cukup untuk melaksanakan sebuah pemilu yang bersifat bebas dan adil; pemilu

tersebut juga harus diakui dan diterima, terutama oleh para pemilih, sebagai pemilu yang

bebas dan adil.

Sangatlah  penting  bahwa  rakyat  secara  keseluruhan,  dan  terutama  mereka  yang

mendukung pihak yang kalah, memahami dan menerima hasil pemilu, dan fakta bahwa

mandat pemilu telah diberikan kepada pemenang (dan tidak diberikan kepada yang kalah).

Jika  ada  yang  tidak  menerima  hasil  pemilu,  ada  potensi  terjadinya  kerusuhan  dan

kekerasan. Kekacauan yang terjadi setelah pemilu Kenya tahun 2007, di mana 1.500 orang

tewas  dan  sampai  dengan  600.000  orang  menjadi  pengungsi,  adalah  contoh  betapa

buruknya akibat yang bisa terjadi ketika hasil sebuah pemilu ditolak dan dianggap tidak

sah oleh sebagian besar rakyat. 

Pada akhirnya, tujuan yang ingin dicapai adalah kepercayaan terhadap hasil pemilu tapi ini

menuntut  adanya  kepercayaan  terhadap  proses  penyelenggaraan  pemilu.  Ini  sangat

mempengaruhi kesuksesan pemilu. Misalnya, sejak awal, seorang individu harus memiliki

kepercayaan bahwa suara yang diberikannya tidaklah sia-sia (yakni bahwa suara mereka

akan dihitung dan membawa dampak). Dalam beberapa kasus, dan terutama dalam pemilu

yang baru pertama kali diselenggarakan, banyak orang tidak memiliki rasa percaya diri

yang  cukup  untuk  pergi  ke  tempat  pemungutan  suara  dan  memberikan  suara  mereka,

2 Dikutip dari buku “Komisi Pemilihan Umum dan Penyediaan Informasi: Studi Banding Mengenai Praktik 

Global yang Lebih Baik,” TAF, CLD, dan AusAID, 2012. Bagian Pendahuluan. 
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karena bagi mereka proses tersebut merupakan sebuah proses yang cukup menakutkan dan

juga memakan waktu.

Sebaiknya proses penyelenggaraan pemilu sesungguhnya dan persepsi  publik mengenai

proses tersebut dibedakan, tapi seraya mengakui bahwa keduanya memang berkaitan erat.

Walaupun  penyelenggaraan  pemilu  yang  bebas  dan  adil  merupakan  hal  yang  sangat

penting,  pada kenyataannya persepsi juga amat penting dalam menjaga kredibilitas dan

stabilitas  sebuah  sistem  demokrasi.  Banyak  faktor  yang  berkontribusi  terhadap  proses

pemilu aktual yang bersifat bebas dan adil dan adanya persepsi serupa dari masyarakat.

Untuk maksud laporan ini, cukup untuk dicatat bahwa pemberian informasi kepada pemilih

penting bagi kedua hal tersebut. Di hampir semua demokrasi yang sudah maju maupun

masih berkembang, pentingnya transparansi dalam proses pemilu sudah dipahami secara

implisit.

Ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah disadari.  Jika banyak, atau bahkan beberapa,

pemilih tidak memiliki informasi mengenai cara mendaftar dan memberikan suara, mereka

tidak akan bisa berpartisipasi dalam pemilu, dan ini bisa mengurangi keabsahan pemilu

tersebut. Jika pemilih tidak tahu mengenai partai dan kandidat serta proposal dan landasan

mereka, para pemilih tidak akan bisa memberikan suara mereka secara efektif, dan hasilnya

tidak akan mewakili kehendak bebas para pemberi suara. Jika mereka tidak mengetahui

cara kerja pemilu, tidak mengetahui tingkat pemerintahan apa yang akan menerima suara

mereka dan tidak  mengetahui  apa  tugas  tingkat  pemerintahan tersebut,  dan  pentingnya

suara mereka sendiri dalam proses ini,  kemungkinan para pemilih bersedia memberikan

suara akan semakin kecil dan kemungkinan pemilu dapat mewakili kehendak bebas para

pemilih juga akan semakin kecil.

Keyakinan terhadap pemilu sangat  bergantung pada kepercayaan para pemilih  terhadap

badan  yang  bertanggung  jawab  untuk  mengatur  dan  mengawasi  pemilu  (disini  disebut

komisi pemilu). Jika ada kesan bahwa badan tersebut tidak kompeten, tidak netral secara

politik, tidak memiliki sumber daya yang cukup, korup, tidak mampu melawan aktor- aktor

kuat  yang  berusaha  untuk  mengagalkanpemilu,  atau  tidak  dapat  menjalankan  pemilu

dengan cara yang menjamin bahwa pemilu tersebut bebas dan adil maka hal ini akan secara

signifikan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemilu dan hasilnya.

Keyakinan seperti  ini  sangat  bergantung,  pada kemampuan komisi  pemilu  untuk dapat

beroperasi  secara  transparan.  Kegagalan  untuk  melakukannya  dapat  menyebabkan,

mengakibatkan,  atau  berkontribusi  terhadap  kegagalan  untuk  menyelesaikan  masalah-

masalah  sesungguhnya  dalam pengelolaan  pemilu.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  Hakim

Agung Amerika  Serikat  yang terkenal,  Louis  Brandeis:  “Sedikit  sinar  matahari  adalah

disinfektan  terbaik.”  Dan  hal  ini  juga  dapat  mengarah  pada  kurangnya  kepercayaan

terhadap cara  komisi  mengelola pemilu,  sekalipun misalnya pada kenyataannya komisi

tersebut bekerja dengan sangat baik.

Menjamin aliran informasi yang bebas terkait pemilu melibatkan banyak aktor dan banyak

sistem informasi  yang  berbeda.  Para  partai  sendiri,  didorong  oleh  kepentingan  pribadi

mereka untuk memenangkan pemilu, merupakan bagian penting dari sistem penyebaran

informasi yang lebih luas. Media juga merupakan pemain utama, yang berfungsi sebagai

sumber informasi utama mengenai pemilu bagi banyak penduduk. Organisasi masyarakat
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sipil juga seringkali memainkan peranan penting, misalnya dengan memberikan program

pendidikan pemilih,  memantau  beberapa proses  pemilu  dan menyebarluaskan hasilnya,

serta  menyediakan  analisis  alternatif  dan  perspektif  mengenai  pemilu.  Kemunculan

Internet  secara  signifikan  telah  memperbanyak  jumlah  pemain  dan  cara  mereka

menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan pemilu, mulai dari blogger perorangan,

forum diskusi  hingga  user  generated  content  spaces yang diselenggarakan  oleh  media

yang lebih tradisional.

Komisi  pemilu  juga  memainkan  peranan  yang  sangat  penting  dalam  proses  ini.  Di

beberapa bidang yang sangat  penting -  seperti  informasi  mengenai  partai  dan kandidat

yang  bertarung  dalam pemilu  dan  hasilnya  –  bidang-bidang  ini  mewakili  satu-satunya

sumber  informasi  otoritas  resmi.  Di  bidang  lain  seperti  pendidikan  pemilih  –  bidang-

bidang ini bekerja secara berdampingan, dan seringkali bekerja sama dengan, pemain lain

untuk  menjamin  adanya  arus  informasi  yang  tepat.  Selain  memberikan  pengungkapan

informasi  secara  proaktif,  sebagai  badan  publik,  komisi  pemilu  merupakan  pelaksana

pemenuhan  kebutuhan  hak  atas  informasi  (atau  kebebasan  informasi)  dan,  dengan

demikian,  terikat  untuk  menyediakan  akses  ke  semua  informasi  yang  mereka  pegang,

meski ada beberapa pengecualian mengenai hal ini.

Meskipun komisi pemilu memainkan peranan penting, saat ini tidak ada standar dasar yang

ditetapkan, atau bahkan kajian yang dapat dengan jelas mengidentifikasi praktek-praktek

yang lebih baik, terkait penyebaran informasi oleh badan-badan ini. Laporan ini melakukan

survei  pada  beberapa  pendekatan  yang  berbeda  oleh  komisi  pemilu  dalam  merilis

informasi di berbagai negara dan wilayah di dunia, mengidentifikasi praktek-praktek yang

lebih baik serta pendekatan-pendekatan yang harus dihindari. Berdasarkan praktek-praktek

tersebut, dan juga hukum internasional, laporan ini menjelaskan kerangka standar kinerja

yang  lebih  baik  untuk  komisi  pemilu.  Dengan  demikian,  laporan  ini  bertujuan  untuk

memberikan sumber daya bagi para komisi di negara demokrasi maju dan berkembang,

memberikan  dasar  sehingga  mereka  dapat  mengevaluasi  kekuatan  dan  kelemahan

pendekatan penyebaran informasi mereka saat ini, dan memberikan ide-ide bagi perbaikan.

Standar-standar  ini  akan sangat  penting  bagi  komisi  pemilu  di  negara  demokrasi  yang

sedang  berkembang,  yang  tidak  semata-mata  bertanggung  jawab  untuk  menjaga

kepercayaan di dalam sistem, tetapi juga memainkan peranan utama dalam membangun

demokrasi  yang  belum ada  atau  belum berakar  dengan  baik,  dan  menargetkan  bagian

masyarakat  yang  memiliki  kecurigaan  mendarah  daging  terhadap  lembaga  publik  dan

proses politik.

Komisi  pemilu  di  seluruh  dunia  menggunakan  banyak  sistem  untuk  menyebarkan

informasi,  termasuk  berbagai  jenis  media  (cetak,  radio  dan  televisi),  kontak  langsung

dengan para pemilih dan sistem lain (seperti papan reklame, brosur dan pesan SMS). Akan

tetapi, di banyak negara, internet menjadi sistem yang semakin penting dalam penyebaran

informasi. Ini tentu saja berlaku untuk semua orang, dan semua badan publik, tetapi dapat

disimpukan bahwa, di seluruh dunia,  komisi pemilu cenderung memiliki beberapa situs

yang paling mudah diakses, komprehensif  dan rinci jika dibandingkan dengan lembaga

publik lainnya. Memang, banyak komisi pemilu telah mengambil langkah-langkah penting

untuk mengubah situs mereka menjadi pusat informasi yang menyediakan akses kepada

informasi  mengenai  nyaris  semua  aspek  pemilu.  Oleh  karena  itu  laporan  ini

menitikberatkan fokusnya pada penggunaan internet oleh komisi pemilu, beberapa alasan
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fokus laporan ini antara lain adalah karena di banyak negara, internet merupakan sesuatu

yang relatif baru, kajian dan standar penggunaan internet oleh komisi pemilu masih kurang,

selain itu ruang lingkup, konten dan pengelolaan situs komisi pemilu sangatlah beragam.
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Sesi 4 - Informasi Dikecualikan

Pengantar

Semua informasi publik dinyatakan terbuka selain informasi yang dikecualikan. Informasi

yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Untuk menentukan informasi yang dikecualian

harus melalui mekanisme uji konsekuensi untuk agar memiliki dasar dalam undang-undang.

Pada  sesi  ini  disampaikan  mengenai  prinsip-prinsip  pengecualian  dan  tata  cara  uji

konsekuensi.

Rencana Belajar
Tujuan : 

 Membangun pemahaman mengenai prinsip-prinsip pengecualian dan alasan 

pengecualian informasi

 Membagun kemampuan untuk melaksanakan tata cara uji konsekuensi terhadap 

informasi yang berpotensi dikecualikan.

Waktu : 120 menit

Metode : 

 Brinstorming

 Presentasi

 Simulasi 

Alat bantu : 

 laptop

 lcd

 flipchart

 kertas plano

 spidol

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memandu sessi:

 Bahwa seluruh informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka. Pengecualian bersifat 

ketat dan terbatas.

 Framing sesi:

◦ Untuk mengecualikan informasi harus melalui uji konsekuensi

◦ Pengecualian harus berdasarkan undang-undang atau aturan turunan yang 

dimandatkan oleh undang-undang. 

Proses dan Langkah-Langkah

No Kegiatan Keterangan

1. Membangun Suasana

Fasilitator  menyapa  dengan  salam  “magic  word”  kepada  peserta

sebagaimana pada sessi sebelumnya sehingga tercipta suasanya nyaman

dan akrab. Fasilitator dapat berimprovisasi untuk menyegarkan suasana,

misalnya cerita lucu, game singkat, tebak-tebakan dan sebagainya.

2. Pendahuluan

Fasilitator menyampaikan tujuan, dan alur sesi yang akan dilalui peserta.

Fasilitator  membuka  kesempatan  diskusi  dan  tanya  jawab.  Fasilitator
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dapat  menyampaikan  bahwa  sesi  ini  merupakan  salah  satu  inti  dari

keseluruhan  pelatihan  ini.  Pengecualian  merupakan  tugas  yang  harus

dilaksanakan oleh PPID.

3. Presentasi

 Fasilitator  menyampaikan  kepada  peserta  pertanyaan  berikut

“Apakah cv calon, hasil fit and proper test komisioner merupakan

informasi  terbuka?,”  “Kalau  wartawan  meminta  informasi  ke

Bawaslu,  apakah  harus  lewat  PPID?”  “Mengapa  terdapat

informasi dikecualikan?”

 Presentasi nara sumber menyampaikan poin-poin penting antara

lain:

1. Suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus

didasarkan  pada  kepentingan  publik.  Jika  kepentingan  publik

yang  lebih  besar  dapat  dilindungi  dengan  menutup  suatu

informasi,  informasi  tersebut  harus  dirahasiakan  atau  ditutup

dan/atau sebaliknya.

2. Informasi  publik  yang  dikecualikan  dengan  kualifikasi  harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Pengecualian dilakukan untuk melindungi suatu kepentingan

publik  tertentu  yang  dinyatakan  oleh  undang-undang  (baik

berupa  pernyataan  atas  dasar  praduga  maupun

kategori/kelas),

b. Pengecualian dilakukan sepanjang kepentingan publik yang

lebih  luas  (jika  dibandingkan  tujuan/kepentingan  menutup

informasi tersebut) masih dapat terlindungi.

3. UU KIP memiliki duajenis pengecualian informasi, yakni:

• Pengecualian  substansial,  tidak  boleh  diberikan  kepada

publik karena secara substansial informasi tersebut termasuk

dalam kategori yang harus dirahasiakan berdasarkan undang-

undang. (Pasal 6 ayat (1) UU KIP)

• Pengecualian  prosedural,  suatu  informasi  yang  secara

substansial  terbuka  namun  tata  cara  pemberiannya  diatur

melalui  suatu  prosedur  khusus  yang  diatur  oleh  peraturan

perundang-undangan. (Pasal 6 ayat (2) UU KIP)

• Tiga  jenis  kerahasiaan  mendasar  yang  menjadi  alasan

pengecualian substansial, yaitu: rahasia Negara, rahasia untuk

persaingan yang sehat, rahasia pribadi (pasal 17UUKIP).

• Tata cara uji konsekuensi

1. Klarifikasi informasi yang diminta;

2. Mengidentifikasi  konsekuensi  negatif  yang  ditimbulkan  atau

kepentingan yang akan dilindungi dengan menutup informasi;
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3. Mengidentifikasi  dasar  hukum  (baik  UU  KIP  maupun  UU

lain)yang  mendukung  alasan  menutup  informasi  tersebut

beradasrkan daftar konsekuensi negatif (Pasal danayat);

4. Kaji  ulang  apakah  jika  ada  dasar  hukum  pengecualian

tersebutmasih relevan?; dan

5. Membuatkesimpulan:

a. buka jika terbukti tidak ada dasarhukum

b. buka jika terbukti ada dasar hukum tapi sudah tidak relevan

c. tutup jika terbukti ada dasar hukum dan relevan

 Pada sesi ini fasilitator dapat memberikan ilustrasi dan sejumlah

contoh  untuk  menjelaskan  praktek  yang  berkembang  sehingga

memudahkan bagi peserta untuk memahami materi yang sedang

disampaikan.

4. Simulasi

 Fasilitator  membagi dalam 5 kelompok dengan metode puzzle,

yaitu:

1. fasilitator  mencetak  5  gambar  lalu  memotong  setiap  gambar

dalam  lima  bagian  atau  disesuaikan  dengan  jumlah  anggota

kelompok yang tersedia.

2. Fasilitator  membagi  potongan  gambar  tersebut  dan  meminta

kepada  peserta  untuk  mencari  pasangan  dari  setiap  potongan

gambar sehingga terbentuk satu gambar secara utuh. Setiap satu

gambar utuh adalah satu kelompok.

3. Setiap kelompok menamai dirinya seusai dengan gambar yang

berhasil disusun.

 Fasilitator  menyampaikan  subjek  informasi  yang  hendak

dijadikan bahan diskusi kelompok dalam melaksanakan simulasi

uji konsekuensi:

1. Curriculum Vitae Calon Anggota Legislatif

2. Informasi Daftar PemilihTetap (DPT)  yang  diberikan oleh KPU

kepada Bawaslu

3. Hasil  wawancara  fit  and  proper  test komisioner  Bawaslu

Prov/Kab/Kota

4. Kartu Tanda Anggota (KTA) hasil verifikasi partai politik

5. Laporan  Harta  Kekayaan  Pejabat  Negara(LHKPN)  Calon

Anggota Legislatif

 Fasilitator meminta peserta diminta untuk:

1. Mengidentifikasi  konsekuensi  negatif  yang  ditimbulkan  atau

kepentingan yang akan dilindungi dengan menutup informasi.
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2. Mengidentifikasi  dasar  hukum  (baik  UU  KIP  maupun  UU

lain)yang  mendukung  alasan  menutup  informasi  tersebut

berdasarkan daftar konsekuensi negatif (Pasal danayat)

3. Kaji  ulang  apakah  jika  ada  dasar  hukum  pengecualian

tersebutmasih relevan?

Subjek informasi:

Konsekuensi negatif Dasar hukum Relevansi

 Fasilitator meminta setiap kelompok untuk menyampaikan hasil

diskusi  kelompok.  Lalu  fasilitator  meminta  tanggapan  dari

kelompok  lain  dan  memberi  masukan  terhadap  masing-masing

kelompok.

5 Refleksi dan Framing

 Fasilitator  menyampaikan  pertanyaan  berikut  sebagai  bagian

refleksi: “apa pertimbangan paling banyak dalam pengecualian?”

“apa  yang  anda  khawatirkan  sepanjang  proses  pengecualian

tersebut?”

 Fasilitator mencatat jawaban peserta dan mereview-nya satu per 

satu.

 Framing: Fasilitator menyampaikan bahwa mekanisme 

pengecualian harus ketat, sehingga setiap pertimbangan harus 

didiskusikan dan dibahas dengan matang dengan landasan hukum

yang jelas.

6 Fasilitator menutup sesi dengan menyampaikan bahwa selain informasi

yang dikecualikan, maka tugas berikutnya bagi PPID adalah menyusun

daftar  informasi  publik  yang  dikuasai  sebagaimana  yang  hendak

diperdalam pada sesi berikutnya.
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Rujukan Materi 
Sesi 4 - Informasi Dikecualikan

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17

Setiap  Badan  Publik  wajib  membuka  akses  bagi  setiap  Pemohon  Informasi  Publik  untuk

mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a.  Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi  Publik

dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui

adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan  data  intelijen  kriminal  dan  rencana-rencana  yang  berhubungan

dengan

4. pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

5. membahayakan  keselamatan  dan  kehidupan  penegak  hukum dan/atau  keluarganya;

dan/atau

6. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik

dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan

dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi Publik yang a apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik

dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan

penyelenggaraan  sistem  pertahanan  dan  keamanan  negara,  meliputi  tahap

perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengakhiran  atau  evaluasi  dalam  kaitan  dengan

ancaman dari dalam dan luar negeri;

2. dokumen  yang  memuat  tentang  strategi,  intelijen,  operasi,  teknik  dan  taktik  yang

berkaitan  dengan  penyelenggaraan  sistem  pertahanan  dan  keamanan  negara  yang

meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;

3. jumlah,  komposisi,  disposisi,  atau  dislokasi  kekuatan  dan  kemampuan  dalam

penyelenggaraan  sistem  pertahanan  dan  keamanan  negara  serta  rencana

pengembangannya;

4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;

5. data perkiraan kemampuan militer  dan pertahanan negara lain terbatas pada segala

tindakan  dan/atau  indikasi  negara  tersebut  yang  dapat  membahayakan  kedaulatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan

negara lain yang

disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;

6. sistem persandian negara; dan/atau

7. sistem intelijen negara.
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d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik

dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik,

dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset

vital milik negara;

2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;

3. rencana awal perubahan suku bunga bank,  pinjaman pemerintah,  perubahan pajak,

tarif, atau

4. pendapatan negara/daerah lainnya;

5. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;

6. rencana awal investasi asing;

7. proses dan hasil  pengawasan perbankan,  asuransi,  atau lembaga keuangan lainnya;

dan/atau

8. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik,

dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

1. posisi,  daya  tawar  dan  strategi  yang  akan  dan  telah  diambil  oleh  negara  dalam

hubungannya dengan negosiasi internasional;

2. korespondensi diplomatik antarnegara;

3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan

internasional; dan/atau

4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat

pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

h.  Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik

dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi

5. kemampuan seseorang; dan/atau

6. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan

pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut

sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18

(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:

a. putusan badan peradilan;
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b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain,  baik yang

tidak

berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga

penegak hukum;

c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;

d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;

e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;

f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau

g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

(2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf

g dan huruf h, antara lain apabila :

a. pihak yang rahasianya diungkap persetujuan tertulis; dan/atau memberikan

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

(3)  Dalam hal  kepentingan pemeriksaan perkara  pidana di  pengadilan,  Kepala  Kepolisian

Republik Indonesia,  Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan

Korupsi,  dan/atau  Pimpinan  Lembaga  Negara  Penegak  Hukum  lainnya  yang  diberi

kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf

j.

(4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.

(5)  Permintaan  izin  sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  dan ayat  (4)  untuk kepentingan

pemeriksaan  perkara  perdata  yang  berkaitan  dengan  keuangan  atau  kekayaan  negara  di

pengadilan,  permintaan  izin  diajukan  oleh  Jaksa  Agung sebagai  pengacara  negara  kepada

Presiden.

(6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh

Presiden  kepada  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung,  Ketua  Komisi

Pemberantasan  Korupsi,  Pimpinan Lembaga Negara  Penegak Hukum lainnya,  atau  Ketua

Mahkamah Agung.

(7)  Dengan  mempertimbangkan  kepentingan  pertahanan  dan  keamanan  negara  dan

kepentingan  umum,  Presiden  dapat  menolak  permintaan  informasi  yang  dikecualikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
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Bahan Bacaan 
Sesi 4 - Informasi Dikecualikan

Pengecualian Informasi Publik3

Oleh: Alamsyah Saragih

Undang-undang  no.  14  tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  telah

mendefinisikan  Informasi  Publik  sebagai  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. Berdasarkan ketentuan tersebut, Informasi Publik pada prinsipnya adalah

segala  jenis  informasi  yang  berada  dalam  penguasaan  Badan  Publik  dalam  rangka

pelaksanaan tugas mereka.

Salah  satu  prinsip  dalam  keterbukaan  informasi  publik  adalah:  seluruh  informasi  publik

bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Prinsip sebaliknya berlaku untuk informasi privat,

dimana selruhnya bersifat tertutup, selain yang diijinkan untuk dibuka oleh pemilik informasi.

Article 19, salah satu NGO Internasional yang aktif melakukan kampanye tentang kebebasan

informasi, telah mempublikasikan standar internasional mengenai prinsip-prinsip keterbukaan

informasi[1] yang perlu diakomodasi dalam legislasi keterbukaan informasi:

Principle-4: Limited Scope of Exceptions. Exceptions should be clearly and narrowly drawn 

and subject to strict “harm” and “public interest” tests.

Prinsip pengecualian yang terbatas tersebut dianut juga oleh Undang-undang No. 14 tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini menganut asas

pengecualian sebagaimana dinyatakan pada bagian kesatu, pasal 2:

ayat (2): 

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

ayat (4): 

Informasi  Publik  yang  dikecualikan  bersifat  rahasia  sesuai  dengan  Undang-Undang,

kepatutan,  dan  kepentingan  umum  didasarkan  pada  pengujian  tentang  konsekuensi  yang

timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbang-kan

dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih

besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Kerahasiaan adalah sesuatu yang diakui keberadaannya secara hukum. Dalam pemerintahan

yang demokratis,  asas  pengecualian sebagaimana yang terdapat  pada UU KIP ini  penting

untuk  menekan  kemungkinan  penyelahgunaan  kewenangan  dengan  mengatasnamakan

kepentingan nasional (rahasia negara).

3 Dikutip dari blog pribadi Ahmad Alamsyah Saragih www.aasaragih.wordpress.com
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Kerahasiaan  negara  pada prinsipnya diperlukan untuk  melindungi  kepentingan  yang lebih

besar, sebagaimana dinyatakan oleh  Steven Aftergood[2].  Kerahasiaan untuk tujuan tersebut

disebut  Steven  sebagai  good  secret,  yakni  suatu  kerahasiaan  negara  yang  bersifat  murni

(genuine national security secrecy). Kerahasiaan negara harus dihindarkan dari alasan-alasan

birokrasi (bireaucracy secrecy) atau alasan-alasan politis (political secrecy). Steven menyebut

dua terakhir sebagai bad secret.

Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat pasal 2 ayat (4) UU KIP, maka pengecualian 

informasi harus memenuhi beberapa sayarat berikut:

1. Jika informasi yang dikecualikan bersifat rahasia.

2. Pengecualian harus berdasarkan Undang-undang. Jika pengecualian diatur oleh 

Peraturan Perundang-undangan di bawahnya, maka harus dimandatkan oleh Undang-

undang.

3. Pengecualian berdasarkan kepatutan dan kepentingan umum. Untuk itu pengecualian 

harus didasarkan pada:

◦ pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan 

kepada masyarakat (uji konsekuensi); serta 

◦ setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat 

melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya 

(uji kepentingan publik). 

Dasar Pengecualian Pada UU KIP

Dalam UU KIP Badan Publik berhak untuk menolak memberikan informasi untuk dua alasan:

yakni penolakan karena alasan substansi, dan penolakan karena alasan prosedur. Ketentuan

tersebut diatur pada bagian ketiga pasal 6 tentang hak Badan Publik:

ayat (1):

Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (2):

Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada risalah pembahasan RUU KMIP tanggal 26 Juni 2007 (sebelum diubah menjadi KIP),

Pemerintah dan DPR menyepakati untuk memasukkan rumusan tersebut dengan maksud ayat

(1)  adalah  pengecualian  berdasar-kan  substansi,  sedangkan  ayat  (2)  adalah  pengecualian

berdasarkan prosedur. Dengan disepakatinya dua ketentuan tersebut, maka UU KIP menganut

pengecualian substansial dan pengecualian prosedural.
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Badan Publik berhak untuk menolak permintaan agar informasi publik yang bersifat terbuka

diberikan  berdasarkan  prosedur  yang  diatur  oleh  UU  KIP  apabila  prosedur  pemberian

informasi tersebut harus mengikuti peraturan perundang-undangan lain yang secara khusus

mengaturnya.  UU  Kebebasan  Informasi  (FOI  Act)  di  Inggris  menyebut-nya  sebagai

pengecualian  karena  alasan  informasi  tersebut  hanya  dapat  diakses  melalui  cara  lain

(available by other means)[3].

Sebaliknya, prosedur layanan informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP tidak dapat serta

merta dijadikan alasan oleh Badan Publik untuk menolak pemberian informasi apabila ada

peraturan  perundang-undangan  lain  yang  bersifat  lebih  khusus  mengatur  mengenai  akses

informasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas UU KIP. Sebagai contoh:

Wawancara oleh wartawan. Sejak diberlakukannya UU KIP, banyak wartawan mengeluh

karena  Badan  Publik  menolak  memberikan  informasi  ketika  diwawancarai.  Kebanyakan

wartawan  merasa  kebebasan  mereka  terhambat  karena  UU  KIP  mengatur  prosedur

permohonan informasi yang terlalu lama bagi kepentingan profesi mereka. Sepanjang bukan

informasi  yang  dikecualikan,  untuk  profesi  wartawan  berlaku  Undang-undang  Pers  yang

secara khusus yang telah mengatur hak dan kewajiban dalam memperoleh informasi. Tata cara

untuk mendapatkan informasi untuk mereka mengikuti  UU tersebut.  Memberikan jawaban

secara lisan dan lebih cepat dari ketentuan waktu maksimum sebagaimana diatur oleh UU KIP

bukanlah suatu yang bertentangan.

Hak Panitia Pengawas Pemilu untuk mengakses data di KPU. Berbagai data di KPU yang

bersifat  terbuka  akan  sangat  terlambat  untuk  diakses  oleh  Panitia  Pengawas  Pemilu  jika

menggunakan tata cara yang diatur dalam UU KIP. Untuk menjamin akses Panitia Pengawas

(Panwas) terhadap data tersebut, tata cara yang diatur dalam UU KIP tidak boleh diberlakukan

sebagai dasar penolakan karena akan menghambat efektivitas tugas dan fungsi pengawasan.

Pelayanan informasi oleh KPU harus mengikuti ketentuan yang mengatur hal tersebut, dan

tidak harus mengikuti batasan waktu maksimum sebagaimana diatur oleh UU KIP.

Untuk pengecualian berdasarkan substansi, pasal 6 UU KIP memperjelas tiga domain utama

kerahasiaan, yakni: kerahasiaan negara, kerahasiaan bisnis dan kerahasiaan pribadi. Namun

demikian bagian ini juga memasukkan beberapa hal yang sesungguhnya tidak terlalu relevan

untuk masuk dalam kategori substansi, yakni sumpah jabatan dan ketersediaan dokumen:

ayat (3): 

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 perlin-dungan usaha dari 
persaingan usaha tidak sehat;

c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
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d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Rahasia jabatan sebetulnya merupakan kerahasiaan yang menyangkut substansi yang diatur

oleh Undang-undang. Dalam bagian penjelasan UU KIP, dinyatakan bahwa yang dimaksud

dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan

Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya akan redundan dengan kerahasiaan lain yang diatur oleh Undang-undang.

Sedangkan  ketersediaan  atau  penguasaan  dokumen  lebih  terkait  dengan  aspek  prosedural

daripada substansi.

Pengaturan lebih jauh mengenai pengecualian substansial atas konsekuensi yang ditimbulkan

untuk  ketiga  domain  utama kerahasiaan  tersebut  diatur  pada pasal  17  UU KIP.  Pasal  ini

mengatur tentang prinsip penerapan salah satu asas pengecualian sebagaimana diatur pada

pasal 2 UUKIP, dimana pengecualian bersifat ketat dan terbatas. Untuk itu harus didasarkan

atas pengujian konsekuensi yang ditimbulkan jika informasi dibuka.

Jika dicermati satu per satu, terlihat ada ketentuan yang tidak secara eksplisit menguraikan

pengecualian berdasarkan konsekuensi. Salah satu ketentuan tersebut adalah pasal 17 huruf i,

yang mengatur pengecualian untuk memorandum atau surat Badan Publik.

Pasal 17 huruf i: 

Memorandum atau surat-surat  antar  Badan Publik atau intra  Badan Publik,  yang menurut

sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

Penjelasan: 

“Memorandum yang dirahasiakan” adalah memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik

atau intra-Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan

Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka

dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat:

1. mengurangi  kebebasan,  keberanian,  dan  kejujuran  dalam  pengajuan  usul,

komunikasi,  atau  pertukaran  gagasan  sehubungan  dengan  proses  pengambilan

keputusan; 

2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur;

3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi  yang akan atau sedang

dilakukan. 

Ada  kelemahan  dalam  penulisan  ketentuan  pada  pasal  17  huruf  i,  dimana  konsekuensi

diterangkan pada bagian penjelasan yang sebetulnya bukan merupakan bagian dari  norma.

Namun demikian  karena  ketentuan  tersebut  dimasukkan dalam kelompok pasal  17,  maka

pengecualian  tersebut  tetap  harus  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  konsekuensi

sebagaimana diterangkan dalam bagian penjelasan.
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Kelemahan dalam penulisan juga terjadi pada pasal 17 huruf j yang mengatur pengecualian

atas Undang-undang:

Pasal 17 huruf j: 

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Keinginan  untuk  mengakomodasi  pengecualian  substansial  berdasar-kan  Peraturan

Perundang-undangan  lain  pada  dasarnya  telah  ditetapkan  pada  pasal  6  ayat  (1).  Dengan

dimasukkannya ketentuan informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-undang

pada kelompok pasal 17 (secara khusus mengatur pengecualian berdasarkan konsekuensi),

maka  pengecualian  tersebut  harus  tetap  disertai  penjelasan  mengenai  konsekuensi  yang

ditimbulkan apabila informasi dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

Pengecualian Berdasarkan Undang-undang Lain

Dalam pembahasan RUU antara Pemerintah dan DPR, terjadi beberapa kali perdebatan atas

keinginan DPR menjadikan  UU KIP sebagai  Undang-undang payung  (umbrella  act).  Hal

tersebut  diperkuat  dengan  keinginan  DPR  untuk  menetapkan  bahwa  pengecualian  hanya

berdasarkan  UU KIP.  Namun demikian  keinginan  untuk  menyusun suatu  Undang-undang

payung  tak  dimungkinkan  di  Indonesia.  UU  No.  10  tahun  2004  tentang  Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan tak mengenal jenis Undang-undang tersebut.

Dalam pembahasan bersama DPR pihak Pemerintah berpendapat bahwa menetapkan klausul

pengecualian hanya berdasarkan UU KIP akan berimplikasi luas terhadap harmonisasi dengan

Peraturan  Perundang-undangan  lain.  Ketentuan  tersebut  akan  menyampingkan  keberadaan

Peraturan Perundang-undangan lain yang mungkin telah mengatur secara khusus pengecualian

atau  kerahasiaan.  Pemerintah  mengusulkan  agar  tetap  mengakomodasi  pengecualian

berdasarkan  Peraturan  Perundang-undangan  lain  dan  sinkronisasi  dilakukan  dengan

menggunakan kaidah umum yang berlaku (general principle of law). Usul ini diterima oleh

DPR:

Pemerintah: 

“… kemungkinan  untuk  inharmonize,  satu  tidak  harmonis  dengan  yang  lain,  atau  tidak

sinkron satu sama lain itu sangat mungkin dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, jika

ada perbedaan semacam ini maka kita harus menggunakan asas-asas perundang-undangan.”

“Oleh karena itu kita selalu mengatakan di sini yang berlaku tidak boleh hanya menyebut

Undang-undang ini, tapi peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena khawatir ada

yang jauh lebih spesifik…”[4]

Dalam  praktik,  tidak  terlalu  mudah  untuk  menerapkan  harmonisasi  berdasarkan  asas

perundang-undangan  tersebut,  mengingat  para  ahli  hukum  biasanya  akan  memiliki  cara

pandang  masing-masing  untuk  menentukan  mana  yang lebih  khusus  antara  satu  Undang-

undang terhadap yang lainnya. Untuk mengurangi kemungkinan tersebut, harmonisasi juga
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harus mengacu pada salah satu sumber hukum yang berlaku, yakni  UU No. 10 tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP):

Pasal 44 ayat (2) : 

Ketentuan  mengenai  teknik  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana

dimaksud  pada  ayat  (1)  tercantum  dalam  lampiran  yang  tidak  terpisahkan  dari  Undang-

Undang ini.

Lampiran C.1 angka 74, huruf c: 

hal-hal  lain  yang  bersifat  umum yang  berlaku  bagi  pasal  (-pasal)  berikutnya  antara  lain

ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  keputusan  untuk  memasukkan  pengecualian  berdasarkan

Undang-undang lain pada pasal-pasal berikutnya setelah pasal 2 yang mengatur tentang asas

dalam UU KIP, akan berimplikasi pada berlakunya asas pengecualian yang ada pada pasal 2

UU KIP (uji konsekuensi dan uji kepentingan publik) terhadap pengecualian yang diatur oleh

Undang-undang yang lebih khusus, sepanjang Undang-undang tersebut tidak menganut asas

pengecualian tersendiri. Hal ini diperkuat oleh Ketentuan Penutup UU KIP:

Pasal 63: 

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Referensi

[1] Article 19, Principles on Freedom of Information Legislation, International 

Standard Series, 1999

[2] Steven Aftergood, dalam Koalisi Kebebasan untuk Informasi, 2003: 43

[3] UK Freedom Of information Act 2000, part II, sec. 21.

(1) Information which is reasonably accessible to the applicant otherwise than under 

section 1 is exempt information.

(2) For the purposes of subsection (1)

(a) information may be reasonably accessible to the applicant even though it is 

accessible only on payment, and

(b) information is to be taken to be reasonably accessible to the applicant if it is 

information which the public authority or any other person is obliged by or under any 

enactment to communicate (otherwise than by making the information available for 

inspection) to members of the public on request, whether free of charge or on 

payment.

(3) For the purposes of subsection (1), information which is held by a public authority 

and does not fall within subsection (2)(b) is not to be regarded as reasonably 

accessible to the applicant merely because the information is available from the public 
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authority itself on request, unless the information is made available in accordance with

the authority’s publication scheme and any payment required is specified in, or 

determined in accordance with, the scheme.

[4] Risalah Rapat Kerja Pembahasan RUU KMIP antara Pemerintah dan Panja DPR 

RI, pada tanggal 26 Juni 2007, kutipan pernyataan Prof. Ahmad Ramli sebagai wakil 

Pemerintah.
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Sesi 5 - Daftar Informasi Publik

Pengantar
Salah satu kewajiban badan publik berdasarkan UU KIP adalah menyusun Daftar Informasi Publik

atau  daftar  informasi  yang  dikuasai. Tujuan  dari  peyusunan  daftar  informasi  publik  untuk

memudahkan  badan  publik  dalam  melakukan  pelayanan  informasi.  Daftar  informasi  puiblik

dikasifikasikan  kepada  empat  kategori, yaitu  informasi  serta  merta,  informasi  yang  diumumkan

secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. 

Rencana Belajar
Tujuan : 

 Memberikan pemahaman kepada peserta tentang klasifikasi informasi publik

 Memberikan kemampuan kepada peserta untuk mengidentifikasi informasi yang dikuasai, 

letak dokumen dan bentuknya. 

 Memberikan kemampuan kepada peserta untuk menyusun daftar informasi publik

Waktu : 120 menit

Metode : 

 Brinstorming

 Diskusi

 Simulasi

Alat bantu : 

 laptop

 lcd

 flipchart

 kertas plano

 spidol

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memandu sessi:

 Kalsifikasi informasi disusun berdasarkan kepentingan publik terhadap informasi tersebut.

Semakin tinggi kepentingan publik terhadap satu informasi, maka semakin tinggi derajatnya

untuk segera dipublikasikan.

 Framing sesi:

◦ Daftar Informasi Publik (DIP) adalah alat bantuk bagi badan publik untuk memudahkan

dalam  mengidentifikasi  semua  informasi  yang  dikuasai  dan  memudahkan  dalam

pelayanan informasi publik. 

◦ Kendala koordinasi antar bagian dapat dijembatani dengan penyusunan DIP yang berkala.

Proses dan Langkah-Langkah

No Kegiatan Keterangan

1 Membangun suasana

Fasilitator  menyapa  peserta  dengan  “apa  kabar?”  atau  ungkapan  lain

yang  tujuannya  untuk  menyapa.  Fasilitator  dapat  memberikan  ice

breaking atau energizer untuk membangkitkan semangat belajar peserta.

2 Pengantar

Fasilitator menampilkan presentasi dan menjelaskan tujuan sesi,  waktu

sesi,  alur  dan metode penyampaian.  Pada sesi  ini  fasilitator  membuka

ruang untuk tanya jawab.

3 Presentasi 

 Fasilitator  menjelaskan  mengenai  pengertian  daftar  informasi
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publik dan klasifikasi informasi publik. 

 Beberapa contoh: informasi tata ruang, banyak badan publik yang

menempatkan dalam kategori informasi setiap saat.  Namun ada

satu kabupaten yang menempatkan dalam kategori informasi serta

merta dengan alasan untuk menghindari agar orang tidak membeli

tanah di arena terlarang.

 Alasan kenapa informasi yang terbuka (berada di domain publik)

menggunakan  prinsip  proactive disclousure tidak  perlu  alasan.

Contoh sederhana yang bisa digunakan adalah tidak penting kita

menanyakan  kenapa  orang  tersebut  parkir  sepanjang  tidak  ada

larangan parkir. 

4 Diskusi Kelompok

 Fasilitator memberikan instruksi kerja kelompok dan memberikan

penjelasan pada kolom kerja kelompok:

a. Dokumen 

b. Ringkasan isi Informasi

c. Pembuat informasi

d. Penguasa informasi

e. Waktu pembuatan

f. Status informasi

g. Retensi

No Dok Ringkasan isi Pembuat Penguasa Waktu Pembuatan Status Informasi Retensi

 Fasilitator mencatat dan mengklasifikasikan jawaban dari seluruh

peserta.  Setelah  itu  fasilitator  mengkonfirmasi  jawaban  peserta

bila perlu. 

 Fasilitator  membagi  peserta  dalam  empat  kelompok  dan

memberikan  tugas  untuk  mendaftar,  mengidentifikasi,

mengklasifikasi,  dan  memberikan  argumentasi  kenapa  suatu

informasi dinyatakan terbuka atau tertutup.

 Fasilitator meminta peserta untuk mempresentasikan hasil  kerja

kelompok  dengan  metode  warung  pembangunan,  langkahnya

sebagai berikut:

◦ Setiap kelompok menentukan salah satu anggotanya sebagai

penjaga warung yang bertugas untuk menjelaskan hasil kerja

kepada  kelompok  lain  yang  mengunjungi  hasil  kerja

kelompok.

◦ Anggota  kelompok lainnya diminta untuk berkeliling untuk

mengecek hasil pekerjaan kelompok lain secara berurutan.

◦ Fasilitator  menentukan  waktu  setiap  kunjungan  selama  5

menit.

◦ Fasilitator meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil

diskusi dan masukan yang diterima.

 Fasilitator  membagi  peserta  dalam  empat  kelompok  dan

memberikan  tugas  untuk  mendaftar,  mengidentifikasi,
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mengklasifikasi,  dan  memberikan  argumentasi  kenapa  suatu

informasi dinyatakan terbuka atau tertutup.

5 Refleksi dan sharing

 Fasilitator meminta  sharing dari peserta bagaimana menjalankan

peran sebagai penjual dan bagaimana menjalankan peran sebagai

pembeli.  Kelompok  mana  yang  paling  layak  jualannya  untuk

dibeli. 

 Fasilitator menarik pembelajaran dari kelompok yang paling baik

bagaimana  mereka  mengidentifikasi,  mendokumentasi,  dan

menentukan klasifikasi informasi.

 Fasilitator  mem-framing bahwa  framing DIP  dibuat  untuk

mempermudah kerja badan publik dalam mengelola dan melayani

informasi dan memastikan manfaat informasi itu sampai kepada

pemohon. 

6 Fasilitator menegaskan kembali pembelajaran yang didapat pada sesi ini.

Fasilitator  mengucapkan  terima  kasih  kepada  peserta  atas  proses

pembelajaran bersama. Fasilitator menutup sesi dan mengantarkan pada

sesi selanjutnya.
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Rujukan Materi
Sesi 5 - Daftar Informasi Publik

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan 
Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu

Pasal 17

Klasifikasi Informasi Publik dilakukan  untuk  menentukan data dan informasi sebagai:

a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan yang terdiri atas:

1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secaraberkala;

2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;dan

3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

b. Informasi Publik yang dikecualikan.

Pasal 18

(1) Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 1 merupakan informasi

yang  telah  dikuasai  dan  didokumentasikan  oleh  Bawaslu  dan/atau  Bawaslu  Provinsi  untuk

diumumkan secara rutin, teratur, dan dilakukan paling singkat 6 (enam)bulan sekali.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. laporan pengawasan rutin;

b. informasi yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan kelembagaan Bawaslu;

c. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Bawaslu;

d. informasi mengenai laporan keuangan;dan

e. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 2 merupakan informasi

yang apabila tidak disampaikan dapat mengganggu  penyelenggaraan tahapan Pemilu danPemilihan.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Putusan terkait dengan pembatalan pesertaPemilu;

b. Putusan terkait pembatalan pesertaPemilihan;

c. Putusan sengketa Pemilu dan Pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi, 

dan PanwasluKabupaten/Kota;

d.  Putusan  Bawaslu  atas  keberatan  terhadap  Putusan  Bawaslu  Provinsi  terkait  dengan  sanksi

diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya partai  politik/gabungan partai  politik untuk mengusung

pasangan calon dalam Pemilihanberikutnya.

e. Putusan terkait dengan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;

f. Indeks Kerawanan Pemilu;dan

g. Potensi KerawananPemilu.

Pasal 20

(1) Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 3 merupakan informasi

yang  telah   dikuasai  dan didokumentasikan oleh  Bawasludan/atau  Bawaslu Provinsi  serta  telah
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dinyatakan terbuka untuk diinformasikan kepada masyarakat sebagai informasi publik yang dapat

diakses oleh pengguna informasi  publik.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada  di bawah penguasaan PPID Bawaslu dan 

PPID Bawaslu Provinsi dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. hasil keputusan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi dan pertimbangannya;

c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Bawaslu atau 

BawasluProvinsi;

e. perjanjian Bawaslu atau Bawaslu Provinsi dengan pihakketiga;

f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Ketua dan/atau Pimpinan Bawaslu atau Ketua 

dan/atau Pimpinan Bawaslu Provinsi dalam pertemuan yang terbuka untukumum;

g. prosedur kerja pegawai di Bawaslu atau Bawaslu Provinsi yang berkaitan dengan 

pelayanan masyarakat;

h. analisis laporanpengawasan;

i. peta dan kasus pelanggaran Pemilu berdasarkan kasus, pola, pelaku dan lain-lain;dan

j. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang- undang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Pasal 21

Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b didasarkan pada pengujian tentang

konsekuensi

2. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Pasal 13

(1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang  sekurang-kurangnya 

terdiri atas:

a. 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
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Bahan Bacaan
Sesi 5 - Daftar Informasi Publik

Pendekatan dalam Penyusunan Daftar Informasi Publik4

Dalam penyusunan Daftar informasi Publik (DIP) terdapat 3 (tiga)pendekatan. Ketiga pendekatan

tersebut adalah pendekatan tunggal, pendekatan ganda, dan pendekatan terpisah. Pendekatan tunggal

ditunjukkan dalam penyusunan DIP, PPID akan memasukkan semua jenis informasi publik yang

bersifat terbuka, atau informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik.

Keberadaan informasi yang dikecualikan muncul tatkala PPID melakukan uji konsekuensi terhadap

Informasi  Publik  yang  diminta  oleh  pemohon.  Sedangkan  pendekatan  ganda  adalah  pendekatan

penyusunan DIP dengan tidak hanya melibatkan informasi yang terbuka, atau informasi yang wajib

disediakan  dan  diumumkan.  DIP  jenis  ini  juga  memasukkan  informasi  yang  bersifat  rahasia,

informasi yang dikecualikan didalamnya. 

Pendekatan ini lebih bersifat praktis, karena mempermudah bagi PPID dalam memberikan pelayanan

atas permohonan informasi, terutama saat ingin mengetahui status informasi, apakah terbuka atau

yang dikecualikan.

Pendekatan ketiga, pendekatan terpisah adalah dalam penyusunan DIP yang dilakukan oleh PPID

hanya memuat jenis-jenis informasi publik yang dikategorikan sebagai informasi terbuka. Sedangkan

keberadaan informasi yang dikecualikan  disusun  dalam daftar tersendiri,  Daftar Informasi yang

Dikecualikan.  Meskipun  demikian,  yang  harus  dipahami,  ketersediaan  daftar  informasi  yang

dikecualikan tersebut merupakan kelengkapan dariDIP,dan disusun setelah DIP telah diselesaikan.

Tahap-tahap Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam rangka pelayanan informasi yang akurat, lengkap, murah dan mudah diakses, maka seluruh

satuan kerja di lingkungan Badan Publik negara perlu melakukan pengelolaan informasi secara baik,

konsisten dan bertanggung jawab. DIP merupakan hasil dari kegiatan yang tersusun dalam beberapa

tahapan.Tahap-tahapyangdilakukan untuk menyusun DIP adalah:

Tahap 1: pengumpulan dan identifikasi informasi.

Pada tahap ini,  PPID melakukan pengumpulan seluruh informasi yang ada dalam penguasannya.

Kegiatan  yang  dilakukan  berupa  inventarisasi  informasi  publik,baik  yang  diproduksi  sendiri,

dikembangkan, diterima dari badan publik lain,maupun yang dikirim. Setelah itu, PPID melakukan

identifikasi  atas  jenis-jenis  informasi  yang  dikuasainya  itu.  Identifikasi  ini  dilakukan  dengan

melakukan  pengelompokan  informasi,  sesuai  dengan  ketentuan  UUKIP,yakni  mengelompokkan

informasi tersebut kedalam 3 (tiga) jenis informasi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secaraberkala.

2. Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta.

3. Informasi yang wajib disediakan setiapsaat.

4 Dikutip dari buku Seri Keterbukaan Informasi; Manual Penyusunan Daftar Informasi Publik, 

Pattiro, Jakarta, 2013.
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Tahap 2: pengklasifikasian informasi.

Tahap  pengklasifikasian  informasi  dilakukan  untuk  menentukan  sebuah  informasi  tergolong

informasi yang dikecualikan ataukan informasi yang terbuka. Pengklasifikasian ini memiliki maksud

dan  pengertian  yang  berbeda  dengan  pengelompokan  informasi  dalam  tahap  pertama.

Pengklasifikasian ini dilakukan setelah proses pengujian konsekuensi atas informasi selesai.

Tahap 3: penetapan daftar informasi.

Tahap  ini  merupakan  tahap  terakhir  untuk  mengesahkan,  menetapkan,  dan  mengukuhkan  daftar

informasi  yang  telah  dibuat,  yakni  Daftar  Informasi  Publik  dan/atau  Daftar  Informasi  yang

Dikecualikan.

Tahap Pengumpulan dan Identifikasi Informasi.

Beberapa  hal  yang  wajib  diperhatikan  oleh  PPID,  baik  PPID  Utama  maupun  PPID  Pembantu

dan/atau pejabat fungsional di tahapan ini adalah:

1. Pengumpulan  informasi  merupakan kegiatan  penghimpunan seluruh informasi  atau  arsip

yang dikuasai oleh badan publik,  baik yang diproduksi sendiri,  dikembangkan, diterima,

maupun yang dikirim;

2. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas

pokok dan fungsi masing-masing satuankerja;

3. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang bersumber dari pejabat yang berwenang

dan dari arsip resmi badan publik, baik yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif

maupun arsip inaktif, dan bahkan arsip vital yang dikuasai;

4. Dalam pengumpulan informasi ini, PPID harus memperhatikan hal-ha lberikut:

- Mengenali  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  masing-masing  satuan  kerja  dan  unit

pelaksanateknis.

- Menjalin hubungan baik dengan pejabat di satuan kerja dan unit pelaksana teknis yang

memilikiinformasi.

- Mendata informasi dan arsip yang dimiliki, dihasilkan, diterima, dan yang dikirim, oleh

satuan kerja dan unit pelaksanateknis.

Inventarisasi informasi ini meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat

pembuatan, dan bentuk informasi yang tersedia. Seiring dengan itu, identifikasi jenis-jenis informasi 

sesuai dengan pengelompokannya menurut UU KIP juga dilakukan.

Mekanisme pengumpulan  dan identifikasi  di  tahap ini  dilakukan dengan urutan  langkah sebagai

berikut:

 Mengirimkan  Form  Daftar  Informasi  Publik  PPID  Utama  mengirimkan  Form  Daftar

Informasi Publik kepada PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional pada satuan kerja dan

unit pelaksana teknis, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, di lingkungan Badan Publik

yang bersangkutan.Pengiriman Form DIP tersebutd apat dilakukan secara manual(misalnya,

lewatkurir)maupun secara elektonik(misalnya, lewat email). Form DIP itu dikirimkan beserta

Panduan Pengisian Daftar Informasi Publik, sebagai panduan bagi PPID Pembantu dan/atau

pejabat fungsional dalam mengisi dan melengkapi isian FormDIP.

60



 Melengkapi  Form  Daftar  Informasi  Publik  PPID  Pembantudan/atau  pejabat  fungsional

mengisi atau melengkapi isian Form Daftar Informasi Publik, sebagaimana yang diarahkan

oleh Panduan. Dalam Form DIP tersebut telah tersusun kolom-kolom sesuai dengan struktur

DIP, terutama pada kolom jenis-jenis informasi, sesuai ketentuan UU KIP dan PerKI No. 1

Tahun2010. Jenis-jenis informasi tersebut, terbagi dua, informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan atau informasi terbuka, dan informasi yang dikecualikan atau informasi rahasia.

Khusus untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, terbagi dalam tiga jenis, yaitu:(1).

Informasi  yang  wajib  disediakan  dan  diumumkan  secara  berkala;  (2).  Informasi  yang  wajib

diumumkan secara serta merta; dan (3). Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

1. Pengembalian Form Daftar  Informasi  Publik  PPID Pembantu  dan/atau pejabat  fungsional

mengirimkan kembali  Form Daftar  Informasi  Publik  yang telah  dilengkapi  kepada PPID

Utama. Pengiriman kembali itu dapat dilakukan, sebagaimana pengirimannya kepada PPID

Pembantu dan/atau pejabat fungsional, secara manual maupun elektronik.

2. VerifikasiForm Daftar Informasi Publik PPID Utama melakukan verifikasi terhadap Form

Daftar  Informasi  Publik  yang  berasal  dari  PPID  Pembantu  dan/atau  pejabat  fungsional.

Verifikasi  dilakukan  oleh  PPID  Utama,  mengacu  kepada  UU  KIP  dan  PerKI  No.

1Tahun2010,  dan dengan melibatkan pihak-pihak terkait,  seperti  Kepala PPID Pembantu,

Biro/Bagian Hukum, danTimPertimbangan Pelayanan Informasi terkait.

a. Verifikasi  dilakukan oleh  PPID Utama dengan sesuai  ketentuan perundangan,UU KIP

Peraturan  Komisi  Informasi   dan  melibatkan  pihak-pihak  terkait  seperti  kepala  PPID

Pembantu, Biro hukum dan Tim Pertimbangan pelayanan informasi terkait.

b. Verifikasi  dilakukan juga menyangkut  informasi  yang dikategorikan sebagai  informasi

yang dikecualikan oleh PPID Pembantu.  Dalam tahap ini PPID Utama melakukan uji

konsekuensi terhadap informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan

tersebut. (lebih lanjut di bagian klasifikasiinformasi)

3. Penetapan  Daftar  Informasi  PublikVerifikasiyang  dilakukan  oleh  PPID  Utama  terhadap

usulan  Daftar  Informasi  Publik  dari  PPID  Pembantu  dan/atau  pejabat  fungsional  akan

ditetapkan oleh  PPID Utama,  melalui  surat  penetapanDIP,dengan persetujuan dari  Atasan

PPID Utama,  sebagai  Daftar  Informasi  Publik di lingkungan Badan Publik bersangkutan.

Sebelum penetapan ini, terlebih dahulu dilakukan penentuan masa retensi atau jangka waktu

penyimpanan dari setiap jenis informasi publik yang telah ditentukan.

4. Pengiriman  Daftar  Informasi  Publik  PPID  Utama  mengirimkan  Daftar  Informasi  Publik

kepada PPID Pembantu dan seluruh unit kerja dilingkungan badan publik bersangkutan. Hasil

penetapan Daftar Informasi Publik tersebut dikirim oleh PPID Utama kepada PPID Pembantu

dan/atau  pejabat  fungsional  di  seluruh  unit  kerja,  baik  berupa  satuan  kerja  maupun  unit

pelaksana teknis, dalam lingkungan badan publik yang bersangkutan.Pengiriman DIP yang

telah ditetapkan itu dapat dilakukan secara manual (kurir) maupun secara elektonik(email).

Pembaharuan isi daftar informasi publik, melalui mekanisme 6 langkah tersebut, dapat dilakukan

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, sesuai Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi

Pusat No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Tahap Pengklasifikasian Informasi.

Meskipun penyusunan daftar informasi yang dikecualikan bukan suatu kewajiban bagi Badan Publik,

sebagaimana yang diatur  dalam UUKIP.  Namun,  penyusunannya secara  praktis  dapat  membantu
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PPID dalam mengidentifikasi atau mengklasifikasi apakah informasi yang dimintakan oleh pemohon

informasi  publik  termasuk  jenisinformasi  yang  dikecualikan  ataukah  informasi  yang  wajib

disediakan dan diumumkan.

Dalam melakukan kegiatan  ini,  PPID harus  memahami pengecualian  terhadap informasi  dikenal

memiliki 2 (dua) pendekatan, yaitu: pendekatan aktif dan pendekatan pasif.

Pendekatan aktif  ini  merupakan kegiatan pengecualian informasi  berdasarkanprakarsa dari  badan

publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang

tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif lebih menekankan kepada adanya permintaan

informasi dari pemohon.

Setiap  ada  permohonan  informasi,  maka  PPID  melakukan  upaya  klasifikasi  dengan  menguji

konsekuensi  dari  dibuka  dan  diberikannya  informasi  yang  dimintakan  itu  kepada  pemohon.

Pengujian  tentang  konsekuensi  ini  untuk  mengetahui  konsekuensiyang  timbul  apabila  suatu

informasi  diberikan  kepada  masyarakat,  bahwa  dengan  menutup  informasi  dapat  melindungi

kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Harus diingat pula, dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi,PPID wajib untuk 

berpegang teguh kepada prinsip-prinsip pengklasifikasian informasi. Prinsip- prinsip tersebut adalah:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2), 

UUKIP.

2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian. 

Berdasarkan Pasal 19 UU KIP.

3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, dan ada jangka waktu 

pengecualiannya. Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UUKIP.
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Sesi 6 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Pengantar
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berfungsi untuk melaksanakan tugas pengelolaan dan

pelayanan  informasi  publik.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  PPID  tidak  sendiri,  ia  dibantu  tim

pelaksana  dan  sejumlah  pejabat  yang  bertanggungjawab  untuk  membuat  keputusan-keputusan

penting terkait keterbukaan informasi.

Rencana Belajar
Tujuan : 

◦ Memberikan pemahaman kepada peserta tentang (a) fungsi, tugas, dan kewenangan PPID

(b) struktur PPID dan Mekanisme kerja PPID

◦ Peserta mampu mempersiapkan langkah-langkah pembentukan PPID

Waktu : 120 menit

Metode : 

 Brinstorming

 Presentasi 

 Diskusi

 Simulasi 

Alat bantu : 

 laptop

 lcd

 flipchart

 kertas plano

 spidol

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memandu sessi:

 PPID dibentuk sebagai pelayanan khusus untuk informasi. Adanya PPID akan membantu 

mempercepat proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik. PPID akan memberikan 

jalur pelayanan khusus.

 Framing sesi:

◦ PPID dibentuk mengikuti struktur badan publik. Yang perlu dipahami adalah tugas dan 

fungsi PPID. 

◦ PPID dibentuk sebagai sebuah tim. Tanggungjawab tugas dan fungsi PPID menyebar 

pada seluruh struktur badan publik. 

Proses dan Langkah-Langkah

No Kegiatan Keterangan

1 Membangun Suasana 

Fasilitator menyampaikan salam, perkenalan, ucapan terimakasih, bentuk

sapaan hai-halo. Atau sapaan lain. Misalnya, kembali mengumandangkan

Yel-yel PPID Bawaslu, Mengawasi dan Terbuka

2 Pendahuluan

Fasilitator  menampilkan  powerpoint  panduan  peserta  (tema,  tujuan,

materi, alur, metode, waktu, dan kesepakatan sesi) 

Fasilitator menyampaikan korelasi sessi ini dengan sessi sebelumnya

3 Presentasi 
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Pengantar  diskusi:  menggali  pengetahuan  peserta  mengenai  perbedaan

PPID dan humas?

Fasilitator mencatat (flipchart/metaplan), me-review dan menyampaikan

perbedaan yang sebenarnya sesuai UU. 

Fasilitator  menyampaikan fungsi  dan tugas  PPID dan membuka tanya

jawab terhadap presentasi.

4 Diskusi Kelompok

 Fasilitator membagi 3-4 kelompok dengan metode “berlindung di

bawah payung” – seperti metode sekoci. 

 Kerja  kelompok  untuk  menjawab:  Berdasarkan  fungsi  PPID,

siapa yang berpotensi untuk melaksanakan fungsi PPID tersebut

pada  struktur organisasi KPU Provinsi/KIP Aceh dan  KPU/KIP

Kab/Kota? Pertimbangkan juga beban kerja. 

 Presentasi kelompok dengan metode ceramah dan diskusi. 

5 Refleksi dan Framing

 Fasilitator  mencatat  point-point penting  dan  menyampaikan

pertanyaan:  “Jadi,  kita  bisa  kan  membentuk  PPID,  siapa  yang

akan melaksanakannya?”

 Kesimpulan/framing:

PPID  merupakan  tulangpunggung  transpransi  KPU  yang  akan

berdampak  pada  integritas,  kredibilitas,  profesionalitas,  dan

kepercayaan publik. 

6 Fasilitator menutup dan menyambungkan dengan sesi sesudahnya.
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Rujukan Materi
Sesi 6 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

1. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 
Publik di Bawaslu

Pasal 9

Unit Layanan Informasi Publik Panwaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilu Luar Negeri 

melaksanakan tugas dan fungsi:

a. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankaninformasi;

b. memberikan layanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;dan

c. melaporkan dan mendistribusikan Informasi Publik kepada PPID Bawaslu Provinsi untuk unit

Layanan Informasi Publik Panwaslu Kabupaten/Kota dan PPID Bawaslu unutk Unit Layanan

Informasi  Publik  Pengawas  Pemilu  Luar  Negeri  secara  rutin  sesuai  dengan  skala  prioritas

InformasiPublik.

Pasal 10

Struktur PPIDBawaslu  dan  PPID  Bawaslu  Provinsi  terdiri  atas:

a. Pembina dan PengarahPPID;

b. Penanggung Jawab/AtasanPPID;

c. Tim PertimbanganPPID;

d. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi danDokumentasi

e. PPID;

f. Tim Penghubung Pengelola Informasi danDokumentasi;

g. Pengelola Informasi dan Dokumentasi;dan

h. DeskInformasi.

Pasal 11

(1) Pembina dan Pengarah PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas

dan wewenang: 

a. menetapkan  dan  mengevaluasi  kebijakan  pengelolaan  dan  pelayanan  Informasi  Publik  di

Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;

b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi  Publik yang ditetapkan oleh

PPID;

c. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan di

Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;dan

d. melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.

(2) Penanggung Jawab/Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 huruf b mempunyai

tugas dan wewenang:

a. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh

PPID;

b. menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;

c. memberikan tanggapan atas keberatan yang  diajukan oleh pemohon informasi; dan

d. mewakili  Bawaslu  dan  Bawaslu  Provinsi  dalam  sengketa  Informasi  Publik  di  Komisi

Informasi.

65



(3) Tim Pertimbangan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas dan

wewenang:

a. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan; dan

b. menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur

(SOP) yang terkait denganPPID.

(4) Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 huruf d mempunyai tugas danwewenang:

a. mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja; dan

b. melakukan pengolahan, penataan, dan penyimpanan informasi yang diperoleh dari seluruh unit

kerja.

(5) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e mempunyai tugas dan wewenang:

a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;

b. menyimpan,  mendokumentasikan,  menyediakan  dan  memberi  pelayanan  informasi

kepadapublik;

c. melakukan klasifikasi Informasi Publik dan/atau pengubahannya;

d. melakukan verifikasi bahan InformasiPublik;

e. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;dan

g. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

(6) Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 huruf  f   mempunyai  tugas  dan wewenang menunjuk dan menugaskan staf  di  masing-

masing  unit  kerja  untuk  mengumpulkan  dan  menyerahkan  informasi  kepada  Pengelola

Informasi dan Dokumentasi.

(7) Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g 

mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing  Bagian untuk PPID

Bawaslu dan  di masing-masing Sub bagian untuk PPID Bawaslu Provinsi;

b. menyerahkan  bentuk  fisik,soft  filedan/atau  daftar  informasi  yang  telah  dikumpulkan   dan

diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan Informasi Publik;

c. melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan

yang  diatur  dalam  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  16  Tahun  2015

tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum; dan

d. menyusundraftsurat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau  proses

sengketa yang diajukan oleh pemohoninformasi.

(8) Desk Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h mempunyai tugas dan 

wewenang:

a. bekerjasama  dengan  anggota  tim  penghubung  untuk  menerima  informasi  dari  Pengelola

Informasi dan Dokumentasi;
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b. menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan

tertulis;

c. melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;

d. menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi;

e. menyerahkan informasi (dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy) kepada pemohon informasi

berdasarkan persetujuan atau perintah PPID;dan

f. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepadaPPID.

Pasal 12

(1) PPID  Bawaslu  melakukan  pembinaan,  supervisi,  monitoring,  dan  evaluasi  terhadap  PPID

Bawaslu Provinsi, dan Unit Layanan Informasi Publik Pengawas Pemilu Luar Negeri.

(2) PPID Bawaslu Provinsi melakukan pembinaan, supervisi,  monitoring, dan evaluasi terhadap

Unit Layanan  Informasi Publik PanwasluKabupaten/Kota.

(3) Dalam hal diperlukan PPID Bawaslu dapat melakukan pembinaan, supervisi, monitoring, dan

evaluasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1)  secara  sendiri  atau bersama-sama dengan

PPID Bawaslu Provinsi terhadap Unit Layanan Informasi Publik Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 13

(1) PPID Bawaslu Provinsi melaporkan dan menyerahkan Informasi Publik paling sedikit 1 (satu)

kali dalam 3 (tiga) bulan kepada PPID Bawaslu.

(2) Unit  Layanan  Informasi  Publik  Panwaslu  Kabupaten/Kota  melaporkan  dan  menyerahkan

Informasi  Publik  paling  sedikit  1  (satu)  kali  dalam  2  (dua)  bulan  kepada  PPID  Bawaslu

Provinsi dan PPID Bawaslu melalui PPID BawasluProvinsi.

(3) Unit Layanan Informasi Publik Pengawas Pemilu Luar Negeri melaporkan dan menyerahkan

Informasi Publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada PPID Bawaslu.

Pasal 14

(1) PPID Bawaslu menerima pertimbangan dari Tim Pertimbangan PPID Bawaslu.

(2) PPID Bawaslu didukung oleh Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang merupakan Kepala 

Bagian pada Sekretariat Jenderal Bawaslu. 

Pasal 15

(1) PPID Bawaslu Provinsi menerima pertimbangan dari Tim Pertimbangan PPID Bawaslu 

Provinsi.

(2) PPID Bawaslu Provinsi didukung oleh Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang merupakan 

Kepala Subbagian pada Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 16

Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 

ayat (2) menjalankan fungsi yang meliputi:

a. pengelolaan informasi;

b. pelayanan informasi;

c. dokumentasi dan arsip;dan

d. penanganan keberatan dan sengketa informasi.
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Bahan Bacaan
Sesi 6 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Bahasa Hukum: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi5

Di kalangan pegiat advokasi keterbukaan informasi publik, istilah PPID sudah menjadi menu sehari-

hari. Tetapi belum masuk ke dalam kamus hukum. 

Dunia  perundang-undangan  Indonesia  mulai  mengenal  istilah  PPID  dalam  konteks  keterbukaan

informasi sejak 2008. Konteks keterbukaan informasi penting digarisbawahi karena ada juga sebutan

PPID yang sering muncul ketika Pengadilan Tipikor Jakarta mulai menyidangkan perkara Wa Ode

Nurhayati. Wa Ode, kala itu anggota DPR, diduga menerima suap proyek Percepatan Pembangunan

Infrastruktur Daerah, yang kemudian disingkat PPID.

PPID dalam konteks keterbukaan informasi bermakna lain. PPID adalah sebutan yang digunakan

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). PPID adalah

singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Secara sederhana PPID adalah orang

yang ditugaskan menduduki jabatan tertentu yang tugasnya mengelola informasi dan dokumentasi di

suatu Badan Publik. Jadi, setiap Badan Publik idealnya memiliki PPID.

Pasal  1  angka 9  UU KIP menjelaskan PPID adalah  pejabat  yang bertanggung jawab di  bidang

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dari

definisi  ini  terungkap  bahwa  PPID  mengemban  tanggung  jawab  yang  tidak  mudah.  Tugasnya

mengemban tata  kelola informasi  internal,  dan membawa citra  lembaga ke luar  melalui  layanan

informasi. Baik buruknya pengelolaan laman suatu lembaga negara, misalnya, ada di pundak PPID.

Tugas-tugas PPID berkaitan erat dengan pengarsipan, pengelolaan pustaka, dokumentasi kegiatan,

dan pelayanan publik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas PPID bisa ditelusuri dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 61

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam banyak hal

mulai dari mengelola semua informasi dari semua satuan kerja di Badan Publik, hingga mengatur

cara pelayanan informasi yang baik, cepat, sederhana, dan benar. Kalau ada permohonan informasi

pun PPID-lah yang menjadi garda terdepan menanganinya agar tak menimbulkan sengketa informasi

publik.

Kalau ditelusuri lebih jauh, tugas PPID berkaitan pula dengan tanggung jawab yuridis. Tengoklah

pasal 14 PP No. 61 Tahun 2010. Di sana PPID bertanggung jawab menetapkan klasifikasi informasi:

rahasia atau tidak. Juga melakukan uji konsekuensi sebelum menetapkan status suatu informasi yang

diminta. Jika salah menetapkan, PPID akan terjepit dalam kepentingan melindungi atasan dengan

kepentingan melayani hak masyarakat atas informasi.

Pasal  52  UU  KIP  mengancam  pidana  setiap  Badan  Publik  yang  tidak  menyediakan,  tidak

memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik jika tindakan itu merugikan orang lain.

Informasi  publik  dimaksud  berupa  informasi  publik  secara  berkala,  informasi  yang  wajib

diumumkan serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi publik yang harus

5 Dikutip secara keseluruhan dari: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52c4eb6ab17f5/bahasa-hukum  —  

pejabat-pengelola-informasi-dan-dokumentasi  ,   diakses pada 7 Oktober 2018. 
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diberikan  atas  dasar  permintaan.  Ancaman  pidana  ke  Badan  Publik  itu  secara  tidak  langsung

menyasar PPID sebagai orang yang bertanggung jawab.

Syarat kompetensi

Pertanyaan yang sering mengemuka saat membicarakan tugas dan tanggung jawab tersebut adalah

kualifikasi  PPID. Siapa yang layak jadi PPID? PPID bukanlah struktur  baru dalam suatu Badan

Publik. Sehingga ia tugas dan fungsinya dimasukkan ke dalam satuan kerja yang sudah ada.

Inilah yang dalam praktek sering menimbulkan perdebatan. Terutama setelah Mendagri Gamawan

Fauzi  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  35  Tahun  2010 tentang  Pedoman

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di satu sisi,

ada  semangat  menjadikan  pejabat  Humas  sebagai  PPID,  tetapi  di  sisi  lain  ada  yang  lebih

menekankan pada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di daerah

Salah  satu  kualifikasi  yang disebut  dalam PP No.  61  Tahun  2010  adalah  kompetensi.  Pasal  13

menyebutkan  “PPID  dijabat  oleh  seseorang  yang  memiliki  kompetensi  di  bidang  pengelolaan

informasi dan dokumentasi”. Kompetensi itu ditetapkan pimpinan Badan Publik bersangkutan.

Pada  prakteknya,  tak  semua  PPID  memiliki  kompetensi  di  bidang  informasi  dan  dokumentasi,

terutama  menyangkut  teknis  pendokumentasian  dan  pengarsipan  informasi.  Karena  itu,  dalam

menjalankan tugasnya,  PPID dapat dibantu oleh pejabat fungsional seperti  arsiparis,  pustakawan,

pranata humas, dan pranata komputer.

Jika  Anda  menemukan  website  suatu  Badan  Publik  bermasalah,  tidak  update,  tak  menyediakan

informasi yang seharusnya, Anda patut mempertanyakan kompetensi PPID di lembaga tersebut.
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Sesi 7 - Pelayanan Informasi dan Keberatan

Pengantar
Jendela akses informasi publik tercermin dari  pelayanan informasi dan pelayanan atas keberatan.

Karenanya,  penanganan  pelayanan  informasi  harus  dipersiapkan  dengan  baik  dan  serius.

Keberhasilan citra PPID terletak pada kualitas pelayanannya.  

Rencana Belajar
Tujuan : 

 Memberikan pemahaman kepada peserta tentang prinsip-prinsip pelayanan informasi dan 

pelayanan atas keberatan.

 Memberikan keterampilan kepada peserta mengenai tata cara menangani pelayanan informasi

dan pelayanan atas keberatan. 

Waktu : 120 menit

Metode : 

 Brinstorming

 Simulasi pelayanan

 Presentasi 

 Diskusi

Alat bantu : 

 laptop

 lcd

 flipchart

 kertas plano

 spidol

 Peralatan simulasi (papan nama)

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memandu sessi:

 Dalam pelayanan informasi terdapat mekanisme pelayanan, sikap pelayanan dan kepuasan 

pemohon informasi. 

 Framing sesi:

◦ Dalam  pelayanan  informasi  publik  yang  dibutuhkan  adalah  kejelasan  mekanisme

pelayanan, baik untuk pemohon maupun petugas pelayanan informasi publik. 

◦ Bersikap  yang  baik  kepada  pemohon  informasi  adalah  kemutlakan  dalam pelayanan,

walaupun informasi yang diminta belum tersedia atau tidak bisa diberikan. 

 Persiapkan hal-hal berikut dengan baik:

◦ Ruang Pelayanan (terdiri dari meja pelayanan, kursi petugas, papan nama petugas, buku

registrasi  pemohon  daftar  informasi  publik,  formulir  permintaan  informasi,  formulir

keberatan,  prosedur  pelayanan  informasi,  papan  pengumuman  jam  pelayanan,

komputer/laptop menampilkan website lembaga, kursi tunggu pemohon informasi, papan

pengumuman untuk complain pelayanan, kalender duduk, telpon/HP).

◦ Petugas : 

▪ Dua orang petugas desk pelayanan informasi (panitia). 

▪ Satu orang PPID (panitia).

▪ Satu orang Atasan PPID (panitia).

▪ Tiga orang Laisson Officer  Biro (panitia).

◦ Pemohon informasi dari para peserta training dan terdiri dari 4 orang. 

◦ Mengacu  pada simulasi  pelayanan ini,  peserta  mencatat  apa  yang  perlu  diperbaiki  di

lembaganya masing-masing, dalam hal: 

▪ Kondisi ruang pelayanan dan segala sarana bagi pemohon informasi 
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▪ Petugas pelayanan informasi 

▪ Proses pelayanan informasi

▪ Pengelolaan data

Proses dan Langkah-Langkah

No Kegiatan Keterangan

1 Membangun suasana

Fasilitator menyampaikan salam, perkenalan, ucapan terimakasih, bentuk

sapaan hai-halo. (Membangkitkan antusiasme peserta)

2 Pengantar

Fasilitator  menampilkan  powerpoint panduan  peserta  (tema,  tujuan,

materi, alur, metode, waktu, dan kesepakatan sesi)

3 Presentasi

Fasilitator  menyampaikan  pokok-pokok  materi  dalam  pelayanan

informasi publik dan pelayanan atas keberatan. 

a. Kewajiban dan Hak Badan Publik

b. Kewajiban dan Hak Pemohon Informasi

c. Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi

d. Prosedur Pelayanan Keberatan 

4 Simulasi

 Fasilitator  mempersiapkan  sekelompok orang,  bisa  dari  peserta

atau panitia untuk menjalankan tugas sebagai pelayan informasi

publik. Masing-masing berperan sebagai: (1) petugas pelayanan

(2) PPID (3) Atasan PPID (4) Tim Pertimbangan.

 Panitia meminta kepada 3 orang peserta untuk berperan sebagai

pemohon informasi publik.

 Tiga skenario simulasi:

◦ Pelayanan dan  pengelolaan  data  bagus.  Pemohon informasi

datang  ke  desk pelayanan  dan  dilayani  dengan  baik

(permohonan  teregistrasi).  Desk pelayanan  melalui  Liaison

Officer (LO) meminta data kepada biro terkait dan informasi

yang  diminta  diberi.  Informasi  dapat  diberikan  sesuai

permintaan dan sesuai dengan tenggat waktu).

◦ Pelayanan  bagus,  tetapi  pengelolaan  data  buruk.  Pemohon

informasi datang ke desk pelayanan dan dilayani dengan baik

(permohonan  teregistrasi).  Desk pelayanan  melalui  LO

meminta  data  kepada  biro  terkait  tetapi  informasi  yang

diminta  tidak  diperoleh  dengan  alasan  informasi  belum

didokumentasikan.

◦ Pelayanan dan  pengelolaan  data  buruk.  Pemohon informasi

datang ke desk pelayanan dan tidak dilayani dengan baik, data

juga tidak dikelola dengan baik

5 Refleksi dan Framing

 Fasilitator  menyampaikan  pertanyaan-pertanyaan  kunci  untuk

mengurasi pengalaman peserta dalam simulasi:

◦ Apayang  anda  rasakan  ketika  meminta  informasi  lalu

memperolehatautidak  memperoleh  informasi  sebagaimana
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yang diminta?

◦ Apapelajaran-pelajaran  yang  dapat  kita  petik  dari  simulasi

tadi?

◦ Bagaimana seharusnya pelayanan informasi?

 Fasilitator mencatat seluruh jawaban dari peserta pada  flipchart

dan mengulas kembali satu per satu.

 Fasilitator mem-framing sesi dengan menyampaikan:

“Pelayanan  harus  diberikan  dengan  baik  karena  hak  publik.

Pelayanan dan pengelolaan informasi sama pentingnya. UU KIP

diperlukan sebagai panduan bagi badan publik dalam melayani

dan mengelola informasi publik.”

6 Fasilitator menutup sesi dan mengantarkan pada sesi berikutnya dengan

menyampaikan bahwa dalam melaksanakan pelayanan informasi publik,

PPID  perlu  memperoleh  respon  untuk  perbaikan  pelayanan  di  masa

yang akan datang. Salah satunya dengan cara membuat laporan tahunan

layanan informasi  publik  yang akan kita  pelajari  bersama pada sessi

berikutnya.
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Rujukan Materi
Sesi 7 - Pelayanan Informasi dan Keberatan

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 21

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat,  tepat waktu,  dan

biaya ringan.

Pasal 22

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi

Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

(2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format

informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

(3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat  permintaan Informasi Publik yang diajukan

secara tidak tertulis.

(4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi

Publik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  berupa  nomor  pendaftaran  pada  saat

permintaan diterima.

(5)  Dalam  hal  permintaan  disampaikan  secara  langsung  atau  melalui  surat  elektronik,  nomor

pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan

bersamaan dengan pengiriman informasi.

(7)  Paling  lambat  10  (sepuluh)  hari  kerja  sejak  diterimanya  permintaan,  Badan  Publik  yang

bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

b.  Badan  Publik  wajib  memberitahukan  Badan  Publik  yang  menguasai  informasi  yang

diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan

Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;

c.  penerimaan  atau  penolakan  permintaan  dengan  alasan  yang  tercantum  sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 17;

d.  dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi  informasi

yang akan

diberikan;

e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud

dalam

Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan

dan materinya;

f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau

g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

(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.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh

Komisi Informasi.
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Pasal 35

(1)  Setiap  Pemohon Informasi  Publik  dapat  mengajukan keberatan  secara  tertulis  kepada atasan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

a.  penolakan  atas  permintaan  informasi  berdasarkan  alasan  pengecualian  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17;

b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;

d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan

secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 36

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(2)  Atasan  pejabat  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  35  ayat  (1)  memberikan  tanggapan  atas

keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

(3)  Alasan  tertulis  disertakan  bersama  tanggapan  apabila  atasan  pejabat  sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.
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Bahan Bacaan 
Sesi 7 - Pelayanan Informasi dan Keberatan

Mewujudkan Good Governance melalui Transparansi Informasi Publik6

Oleh: Aldi Muhammad Mustofa 

Good governance atau pemerintahan yang baik seakan menjadi tuntutan yang utama bagi pemerintah

terlebih  untuk negara  yang menganut  walfare  state,  salah  satunya negara  Indonesia.  Dalam tata

kelola  pemerintahan  yang  baik,  mensyaratkan  adanya  akuntabilitas,  tansparansi,  dan  partisipasi

masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan publik.

Karenanya  untuk  mewujudkan  good  governance pada  tahun  2008,  disahkanlah  Undang-undang

Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang mana undang-undang tersebut

merupakan legal standing bagi publik untuk mendapatkan pelayanan dalam hal mengakses informasi

publik, serta kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan informasi publik yang valid.

Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Mendel (2004) bahwasannya membuka akses

informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik. Karena pada dasarnya informasi

merupakan milik publik bukan hanya pemerintah atau badan publik.  Sehingga sudah selayaknya

masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik tersebut.

Dengan  diundangkannya  UU  KIP maka  telah  membuka  paradigma  baru  di  Indonesia,  dimana

sebelum diundangkan undang-undang tersebut seluruh informasi adalah rahasia selain yang dibuka,

namun setelah diundangkannya UU Nomor 14 tahun 2008 telah berubah menjadi seluruh informasi

adalah terbuka kecuali yang dikecualikan. Atau dengan kata lain dalam hal pemerintahan dampak

dari UU tersebut yaitu semakin mengarahkan dan mendorong pada pemerintahan yang terbuka (open

government).

Pemerintahan yang baik (good governance) sangat identik dengan pemerintahan yang terbuka, yang

mana  pemerintahan  yang  terbuka  menurut  Ahmad  Santoso  mensyaratkan  masyarakat  untuk:

pertama, memiliki hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya

(right to observe).

Dengan adanya informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat, maka akan menjadi sarana

pengawasan publik terhadap kinerja penyelenggara negara, badan publik atau sesuatu yang berkaitan

dan berakibat pada kepentingan publik. Dan karenanya akan membantu menciptakan pemerintahan

yang bersih, efisien, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang umumnya

terjadi pada sistem pemerintahan yang tertutup.

Kedua,  merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi (right to information). Jelas hak

tersebut merupakan hak asasi manusia serta hak konstitusional bagi bangsa Indonesia. Hak untuk

memperoleh informasi tersebut telah dijamin baik dalam instrumen hukum nasional maupun hukum

internasional.

Dalam instrumen  hukum internasional,  hak  untuk  memperoleh  informasi  diatur  dalam Resolusi

Umum PBB Nomor 59 (1) tahun 1946 yang menuliskan bahwa “kebebasan informasi merupakan

6 Dikutip secara keseluruhan dari https://geotimes.co.id/opini/mewujudkan-good-governance-melalui-transparansi-

informasi-publik/
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hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi fokus

perhatian PBB.”

Deklarasi  Umum HAM tahun 1948 dalam Pasal  19 serta  Konvensi  Internasional  Hak Sipil  dan

Politik yang dimuat dalam Pasal 19 pun menjamin kebebasan setiap untuk memperoleh, menerima,

serta  memberikan  informasi.  Bahkan  informasi  tersebut  dapat  diperoleh  ataupun  diberkan  tanpa

tanpa dibatasi oleh batas negara.

Sementara, dalam instrumen hukum nasional hak untuk memperoleh informasi dimuat dalam Pasal

28F UUD 1945,  yang mana guna mengembangkan pribadi  dan lingkungan sosialnya.  Ketentuan

tersebut diatur juga dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta

dijabarkan lebih rinci dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik.

Ketiga, hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik (right to

participate). Untuk mewujudakan pemerintahan yang baik (good governance), dalam konteks negara

hukum dan demokrasi peran serta seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan, terlepas dari peran

pemerintah itu sendiri, dalam setiap pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Sebagimana pemikiran filsuf Jurgen Habermas, guna menghasilakan hukum yang legitimate dalam

masyarakat,  perlu  dikembangkan  demokrasi  deliberatif  yang  bersandarkan  pada  adanya  tuntutan

perumusan kandidat kebijakan publik harus selalu diuji terebih dahulu melalui konstitusional publik.

Yang mana dalam hal ini praktik partisipasi masyarakat akan terwujud bila ada jaminan terhadap

akses informasi publik (R.M. Mihradi, 2011: 8,10)

Keempat,  kebebasan berekspresi  yang salah  satunya diwujudkan dengan adanya kebebasan pers.

Dalam negara demokrasi lembaga pers merupakan pilar keempat setelah lembaga eksekutif, legislatif

dan  yudikatif.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  peran  pers  sebagai  lembaga  yang  memberitakan,

mempublikasikan program dan kebijakan yang canangkan oleh pemerintah.

Selain  itu  lembaga  pers  yang  independent,  dalam  artian  bebas  dari  intervensi  pemerintah  dan

pengaruh  kepentingan  penguasa  media,  memiliki  kapasitas  untuk  mengkritisi,  mengoreksi  dan

mengawasi kebijakan maupun program yang dijalankan oleh pemerintah. Pers juga berperan sebagai

wahana komunikasi sosial serta sebagai media komunikasi massa yang dapat membuka kesempatan

terjadinya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

McNair (2003) berpendapat bahwa fungsi ideal lembaga pers dalam negara demokrasi diantaranya

sebagai media informasi, sebagai media pendidikan, sebagai ruang diskusi, sebagai media publikasi,

serta sebagai media advocacy. 

Melihat peran pers yang sangat  strategis dalam mewujudkan  good governance,  maka diperlukan

adanya pers yang bebas. Untuk mewujudkan pers yang bebas maka diperlukan adanya keterbukaan

informasi publik,  sehingga dapat  menekan angka intervensi  dan kepentingan pribadi suatu pihak

dalam badan pers itu sendiri. Apabila hal terwujud, maka bukan hal yang mustahil untuk melahirkan

pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Kelima,  hak  untuk  mengajukan  keberatan  terhadap  penolakan  diimplemetasikannya  hak-hak

sebagaimana yang telah disebutkan diatas.  Sebagaimana disebutkan diatas bahwasannya hak-hak
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dari poin pertama hingga keempat merupakan hak yang harus dimiliki oleh masyarakat agar suatu

pemerintahan  dapat  dikatakan  sebagai  pemerintahan  yang  terbuka  (open  governance)  yang

mengantarkan pada pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk mewujudkan  good governance  diperlukan masyarakat yang aktif  dan partisipasif sehingga

apabila  terdapat  indikasi  atau  penolakan  diimplemetasikannya  hak-hak  yang  mendorong

terwujudanya pemerintahan yang baik  sudah seharusnya masyarakat mengajukan keberatan. Namun,

yang perlu  digaris  bawahi  bahwasanya pengajuan keberatan  atas  penolakan pengimplementasian

hak-hak  tersebut,  haruslah  dilakukan  dengan  cara  yang  tertib,  berlandaskan  hukum,  serta  tidak

anarkis.

Sehingga apabila hak-hak publik atau warga negara untuk mendapatkan informasi publik terpenuhi

maka bukanlah hal yang tidak mungkin untuk mendapatkan output dan manfaat berupa pemerintahan

yang bersih,  efisien,  dan bebas  dari  praktik  KKN; meningkatnya kualitas  partisipasi  masyarakat

dalam perumusan kebijakan publik; serta adanya pengawasan oleh publik atas pelaksanaan kebijakan

publik.
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Sesi 8 - Sengketa Informasi Publik

Pengantar
Sengketa informasi publik di Komisi Informasi seringkali menimbulkan kekhawatiran bagi badan

publik. Hal tersebut terjadi karena pengetahuan tentang mekanisme dan tata cara sengketa informasi

publik  kurang dipahami.  Pemahaman terhadap mekanisme sengketa  informasi  akan  memberikan

perpektif  bagi  peserta  untuk  mempersiapkan  diri  dalam  menghadapi  persidangan.  Tapi,

bagaimanapun, mencegah agar tidak muncul sengketa lebih baik daripada bersengketa di Komisi

Informasi. 

Rencana Belajar
Tujuan : 

 Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai mekanisme sengketa informasi publik di 

Komisi Informasi

 Memberikan  keterampilan  kepada  peserta  untuk  mempersiapkan  diri  dalam  menghadapi

sengketa informasi di Komisi Informasi. 

Waktu : 120 menit

Metode : 

 Brinstorming

 Ceramah 

 Diskusi

 Multimedia 

Alat bantu : 

 laptop

 lcd

 flipchart

 kertas plano

 spidol

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memandu sessi:

 Sengketa  informasi  di  Komisi  Informasi  memiliki  mekanisme  yang  jelas  dan  terukur

sehingga bisa diperkirakan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh badan publik. 

 Framing sesi:

◦ Sengketa informasi membutuhkan energi dan waktu yang cukup menyita, sehingga lebih

baik dicegah sebelum terjadi. 

◦ Cara  mencegah  sengketa  informasi  adalah  dengan  memberikan  pelayanan  informasi

publik dengan baik. 

Proses dan Langkah-Langkah

No Kegiatan Keterangan

1 Membangun suasana 

Fasilitator  menyapa  peserta  dengan  “Saya  (Nama),  anda  ?”  peserta

menjawab  dengan  “Kami,  luar  biasa  !”  kemudian  memberikan

pandangan umum peserta pada sesi yang akan dilalui.

2 Pendahuluan

Fasilitator menjelaskan kepada peserta terkait alur sesi, metode, tujuan

dan  waktu  yang  akan  digunakan  untuk  sesi  ini.  Fasilitator

menyampaikan bahwa sebagai PPID kita perlu mempersiapkan diri jika

ada sengketa informasi. Bagaimana cara mempersiapkannya?
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3 Presentasi 

 Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan pertanyaan “apa

itu sengketa informasi?” “apa yang disengketakan?”.  Fasilitator

mencatat jawaban peserta dan mengulas jawaban tersebut.

 Fasilitator meminta narasumber menjelaskan mekanisme beracara

di KI, meliputi :

 Mekanisme Hukuma cara formil (Mediasi dan Ajudikasi–

Pemeriksaan Setempat Pasal 56 PerKI1/2013)

 Kontenapa  yang  akan  diperiksa  majelis  hakim(Buku

Register Perkara, Surat Kuasa,dll)

 Peringatan Dini bagi PPID bila permintaan berpotensi PSI

di KI.

 Bila Para Pihak Tidak Puas dengan Putusan KI, apa yang

dapat dilakukan?

• Peserta  diajak  untuk  melihat  video  sidang  sengketa  informasi

publik  (link:  https://www.youtube.com/watch?

v=wST4LaOTsBk). Peserta diminta untuk mencatat

 Bagaimana posisi antarpihak?

 Apasaja yang disampaikanhakim?

 Apayang andakhawatirkan?

• Fasilitator  memberikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk

menanggapi video yang ditayangkan berdasarkan tiga pertanyaan

di atas. Lalu mencatat poin-poin penting. 

4 Kesimpulan dan framing:

Framing: sengketa informasi merupakan pengadilan administrasi dengan

tata cara khusus.

5 Penutupan

Fasilitator menutup sesi dengan mengucapkan terimakasih, kemudian

meminta peserta bertepuk tangan sebagai tanda mengapresiasi peserta

dan mengantarkan pada sesi selanjutnya.
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Rujukan Materi 
Sesi 8 - Sengketa Informasi Publik

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 37

(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya

apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan 

tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (2)

Pasal 38

(1)  Komisi  Informasi  Pusat  dan  Komisi  Informasi  provinsi  dan/atau  Komisi  Informasi

kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi

dan/atau  Ajudikasi  nonlitigasi  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah  menerima

permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

(2)  Proses  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  lambat  dapat

diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan 

mengikat.

Pasal 40

(1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.

(2)  Penyelesaian  sengketa  melalui  Mediasi  hanya dapat  dilakukan terhadap pokok perkara  yang

terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

(3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi

Informasi.

Pasal 41

Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator

Pasal 42

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya

dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau

para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari

perundingan.

Pasal 43

(1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang 

anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal.

(2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.

(3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam 

pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat 

tertutup.
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(4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 44

(1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik,

Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.

(2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat

terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.

(3)  Dalam  hal  pihak  termohon  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  Komisi  Informasi  dapat

memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.

(4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus

dikuasakan untuk itu.

Pasal 45

(1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal  yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan

tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal

35 ayat (1) huruf a.

(2)  Badan  Publik  harus  menyampaikan  alasan  yang  mendukung  sikapnya  apabila  Pemohon

Informasi  Publik  mengajukan  permohonan  penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik  sebagaimana

diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

Pasal 46

(1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau 

sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:

a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian

atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan

Komisi Informasi; atau

b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak

memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17. 

(2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 

(1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:

a.  memerintahkan  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  untuk  menjalankan

kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;

b.  memerintahkan  Badan  Publik  untuk  memenuhi  kewajibannya  dalam  jangka  waktu

pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau

c.  mengukuhkan  pertimbangan  atasan  Badan  Publik  atau  memutuskan  mengenai  biaya

penelusuran dan/atau penggandaan informasi.

(3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang

menyangkut informasi yang dikecualikan.

(4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

(5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda

dari  putusan  yang  diambil,  pendapat  anggota  komisi  tersebut  dilampirkan  dalam  putusan  dan

menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.
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Bahan Bacaan
Sesi 8 - Sengketa Informasi Publik

1. Objek Sengketa Informasi di Komisi Informasi7

Berbeda dengan objek sengketa di PTUN yang secara tegas menunjuk Keputusan Tata Usaha Negara

(KTUN)  sebagai  objek  sengketa,  UU  KIP tidak  mengaturnya  secara  tegas.  Karena  itu,  untuk

mengetahui objek sengketa informasi di Komisi Informasi, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 35 ayat

(1) 30 , Pasal 36, 31 dan Pasal 37 ayat (2) 32 UU KIP.

Berdasarkan  ketentuan  pasal-pasal  tersebut,  yang  menjadi  objek  sengketa  informasi  di  Komisi

Informasi adalah karena diterbitkannya tanggapan tertulis Atasan PPID atas keberatan yang diajukan

oleh Pemohon Informasi yang berisi menguatkan Putusan PPIDyang dianggap Pemohon Informasi

bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian objek sengketa tersebut di atas, terdapat beberapa unsur untuk dapat disebut

sebagai objek sengketa informasi di Komisi Informasi, yaitu:

1. Bentuk Tertulis
Perintah bahwa atasan “Atasan PPID” harus  menerbitkan tanggapan dalam bentuk tertulis  dapat

dilihat dari ketentuan Pasal 36 ayat (3) UU KIP dan dari ketentuan Pasal 1 angka 5 PerKI No. 1

Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa (PerKI PPS). 33 Demikian pula halnya PPID,

yang diwajibkan memberikan tanggapan tertulis atas permohonan informasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c PerKI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

(PerKI SLIP). 

Namun, bagaimana bentuk atau format tanggapan tertulis tersebut tidak ditentukan. Mengacu pada

bentuk tertulis dari KTUN, bentuk atau format tersebut diserahkan dalam praktek tata naskah dinas

di lingkungan badang publik yang bersangkutan.  Yang penting, dalam tanggapan tertulis  tersebut

jelas Pejabat yang berwenang yang mengeluarkannya, dalam hal ini Atasan PPID yang ditetapkan

oleh Pejabat yang berwenang dan jelas kepada siapa ditujukan, dalam hal ini pemohon keberatan.

Bagaimana halnya jika  “Atasan PPID” tidak  memberikan tanggapan atas  permohonan keberatan

yang disampaikan oleh Pemohon? Tetap dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan sengketa

di Komisi Informasi dengan menggunakan alasan Pasal 35 ayat (1) huruf c, yaitu tidak ditanggapinya

permintaan  informasi.  Artinya,  Atasan  PPID  sama  sekali  tidak  memberikan  respon  terhadap

permohonan  keberatan  Pemohon.  Sikap  diam  PPID  dalam  hukum  administrasi  disebut  dengan

KTUN fiktif atau negatif. 

2. Dikeluarkan oleh Atasan PPID
Telah  dikemukakan,  UU  KIP tidak  memberikan  definisi  tentang  siapa  yang  dimaksud  dengan

“Atasan  PPID”.  Dalam  berbagai  perarturan  pelaksananya,  terjadi  keragaman  tentang  pengertian

“Atasan PPID”. Tetapi siapapun yang ditunjuk sebagai  “Atasan PPID” pada suatu badan publik,

kriterianya adalah harus ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. Untuk badan publik Pemerintah

Daerah, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah. 

Bagaimana halnya apabila pada badan publik Pemerintah Daerah baik PPID maupun “Atasan PPID”

belum ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KIP? Dalam hal ini, tidak ada

7 Fauzi Syam, SH, MH, dikutip dari artikel berjudul “Hak Atas Informasi dan Legal Standing Para Pihak dalam 

Sengketa Informasi di Komisi Informasi,” Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1 Januari 2015, Hal. 53 – 60 
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sanksi dalam UU KIP bagi badan publik yang tidak menunjuk/membentuk PPID. Menurut Pasal 42

PerKI  SLIP,  dalam hal  belum terbentuk  PPID,  PPID dilaksanakan  sementara  oleh  pejabat  yang

berwenang di bidang pelayanan informasi

.

Ketentuan ini, tidak konsisten dengan semangat dan ketentuan dalam UU KIP, karena: Pertama, tidak

ada  batas  waktu  kapan  batas  terakhir  bagi  badan  publik  untuk   menunjuk/membentuk  PPID di

lingkungannya.  Semestinya,  Komisi  Informasi  menunjuk  batas  waktu  terakhir,  misalnya  dengan

memberi kelonggaran paling lambat 1 (satu) tahun setelah terbitnya PerKI SLIP. 

Kedua, dengan tidak adanya ketentuan batas waktu terakhir penunjukan/pembentukan PPID, dapat

ditafsirkan bahwa PPID dapat dibentuk kapan saja atau tidak dibentuk sama sekali. Ketiga,ketentuan

bahwa  tugas  PPID  dilaksanakan  sementara  oleh  Pejabat  yang  berwenang,  juga  mengandung

kelemahan. Sebab, PPID adalah Badan/Pejabat TUN, yang memilik tugas dan wewenang khusus

berdasarkan UU KIP.

Semestinya,  kalaupun  tugas  PPID dilaksanakan  sementara  waktu  oleh  Pejabat  yang  berwenang,

maka harus ada Keputusan dari Pimpinan Badan Publik yang menunjuk sementara waktu Pejabat

tertentu  di  lingkungan  badan  publik  untuk  melaksanakan  tugas-  tugas  PPID.  Tanpa  adanya

Keputusan Penunjukan dari Pimpinan Badan Publik, maka tugas dan wewenang yang dilaksanakan

oleh Pejabat tersebut tidak sah, karena tidak ada dasar wewenang.

3.Adanya Permohonan Keberatan
Unsur ketiga  dari  objek  sengketa  informasi  adalah  adanya permohonan keberatan  dari  Pemohon

informasi sesuai dengan prosedur peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut

UU  KIP dan  PerKI  SLIP,  untuk  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  Atasan  PPID,  harus  ada

permohonan keberatan. Jika tidak ada permohonan, tidak ada sengketa. Untuk dapat mengajukan

permohonan keberatan, harus ada permohonan informasi terlebih dahulu kepada PPID dan harus ada

tanggapan tertulis terlebih dahulu dari PPID. Tanpa adanya permohonan dan/atau tanggapan tertulis

dari PPID, maka tidak ada objek sengketa.  Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Atasan

PPID, jangkawaktunya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah adanya tanggapan tertulis

dan/atau tindakan diam dari PPID. 

4. Berisi menguatkan Putusan PPID
Alasan pemohon untuk mengajukan keberatan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP. Alasan-alasan

tersebut adalah karena adanya Putusan PPID yang: (a) menolak permintaan informasi berdasarkan

alasan  pengecualian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17UU  KIP;  (b)  tidak  menyediakan

informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KIP; (c) tidak menanggapi permintaan

informasi;  (d)  permintaan  informasi  ditanggapi  tidak  sebagaimana  yang  diminta;(e)  tidak

dipenuhinya permintaan informasi; (f) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau (g) penyampaian

informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP.

Ketujuh bentuk putusan PPID tersebut dikuatkan oleh PPID dalam putusannya, yang menyebabkan

Pemohon Informasi tetap tidak puas. Dasar inilah yang diajukan oleh Pemohon untuk mengajukan

permohoan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.
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5. Dianggap Pemohon Informasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku

Putusan  Atasan  PPID  yang  menguatkan  Putusan  PPID dianggap  pemohon  bertentangan  dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam doktrin  hukum administrasi  negara,  Putusan

Atasan PPID sebagai Pejabat TUN dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku apabila: (a) bertentangan secara prosedural. (b) bertentangan secara substansial; (c)

dikeluarkan oleh Pejabat TUN yang tidak berwenang. 

2. Para Pihak Dalam Sengketa Informasi

2.1. Pihak Pemohon

Pasal  1  angka 5 UU KIP menyebutkan bahwa sengketa  Informasi  Publik  adalah  sengketa  yang

terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh

dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Berdasarkan sejarah perumusan UU KIP di DPR RI, Rumusan Pasal 1 angka 5 merupakan rumusan

baru usulan Pemerintah, yang tidak tercantum dalam RUU. Terhadap usulan baru Pemerintah ini,

DPR menyatakan setuju. Tidak ada perdebatan cukup mendalam terhadap usulan tersebut. 

.

Terkait dengan rumusan Pasal 1 angka 5 dalam hubungannya dengan Pasal 35, maka pertanyaannya

adalah,  siapakah  pihak  yang  dapat  mengajukan  sengketa  informasi  pada  Komisi  Informasi?

Berdasarkan UU KIP, 41 yang berhak mengajukan sengketa adalah Pemohon Informasi. Pemohon

Informasi tersebut adalah: (1) warga negara dan/atau (2) badan hukum Indonesia. 

2.2. Pihak Termohon

Berdasarkan pengertian sengketa informasi dalam Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pihak Termohon adalah

“Badan Publik”. Siapakah yang dimaksud dengan Badan Publik dimaksud?

Menurut Pasal 1 angka 3:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara  dan/atau  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah,  sumbangan

masyarakat, dan/atau luar negeri.

Untuk menentukan siapa dan apa saja yang dimaksud dengan badan publik tersebut, dalam Lampiran

I  PerKI  SLIP dirinci  badan-badan  publik  tersebut  baik  di  tingkat  Pusat  maupun  Daerah.  Pada

tingkatan Pemerintahan Daerah (menurut UU Nomor 32 Tahun 2004) badan publik dimaksud adalah:

(a) Pemerintah Daerah Provinsi; (b) DPRD Provinsi; (c) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan (d)

DPRD Kabupaten/Kota.

Tentang pengertian dan rincian badan publik tersebut di atas, dari sudut hukum administrasi, tidaklah

menimbulkan perdebatan. Persoalannya adalah, mengapa pembentuk UU menyebutkan bahwa dalam

sengketa informasi pihak Termohon (Tergugat) adalah “Badan Publik”? Mengapa pembentuk UU

tidak secara langsung menyebutkan bahwa pihak Termohon (Tergugat) adalah “Atasan PPID” yang

memiliki kewenangan atribusi berdasarkan UU KIP? Bukankah pokok sengketa di Komisi Informasi

karena Pemohon tidak bisa menerima atau berbeda pendapat atas tanggapan tertulis dari “Atasan
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PPID”?  Tidak  bisa  dipahami  legal  reasoning  yang  menjadikan  “Badan  Publik”  sebagai  Pihak

Termohon dalam sengketa informasi, karena:

Pertama, telah diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa UU KIP masuk dalam ranah Hukum Tata

Negara  (HTN)  dan  Hukum  Administrasi  Negara  (HAN).  Dalam  ranah  HTN  dan  HAN,  harus

dibedakan  antara  badan  publik  sebagai  lembaga  induknya  dengan  Atasan  PPID sebagai  Jabatan

TUN. Atasan PPID sebagai Jabatan TUN oleh UU KIP memiliki kedudukan, tugas, dan wewenang

untuk mengelola informasi publik di lembaga induknya. Dengan demikian, apabila terjadi sengketa

baik  di  Komisi  Informasi,  yang  menjadi  Termohon  adalah  Atasan  PPID,  karena  dialah  sebagai

pemutus dan berwenang untuk menolak atau memberikan informasi kepada Pemohon. 

Dengan demikian, apabila yang disengketakan itu adalah Putusan Atasan PPID, maka Atasan PPID

yang harus maju sebagai Termohon, bukan lembaga induknya, misalnya Pemerintah Provinsi. Sudah

tentu Atasan PPID untuk beracara di muka Komisi Informasi dapat mewakilkan kepada pihak lain,

melalui pemberian kuasa. Konstruksi ini berbeda dengan proses tuntutan ganti rugi dalam perkara

onrechmatige overheidsdaad di muka Hakim Perdata, dimana yang dapat menjadi pihak Tergugat

hanyalah  Pemerintah  Provinsi  yang  merupakan  lembaga  hukum  publiknya  yang  berkedudukan

sebagai badan hukum (perdata). 

Kedua, dengan menyebut bahwa pihak Termohon adalah badan publik dan memperinci badan publik

pada tingkat daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di dalam struktur organisasi perangkat daerah bukanlah badan publik.

Pemerintah Provinsi /Pemerintah Kabupaten/Kota disebut badan publik karena memiliki kedudukan

yang mandiri, pendukung hak-hak kebendaan (harta kekayaan) sehingga disebut juga badan hukum

perdata. 

Sementara SKPD adalah organ-organ dari suatu badan publik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota, yang diciptakan menurut peraturan perundang-undangan, 45 bukan sebagai badan

publik  mandiri  apalagi  badan  hukum  perdata.  SKPD  hanyalah  pelaksana  urusan  pemerintahan

termasuk di dalamnya menyelenggarakan dan mengelola informasi publik.

Konsekuensinya,  karena SKPD bukan badan publik,  maka mereka tidak dapat  dijadikan sebagai

Termohon/Tergugat dalam sengketa informasi. Padahal, dalam praktek, hampir seluruh sengketa di

Komisi  Informasi  pihak  Termohonnya  adalah  SKPD.  Belum pernah  terjadi  sengketa  di  Komisi

Informasi  pihak  Termohonnya  adalah  badan  publik  Pemerintah  Provinsi  atau  Pemerintah

Kabupaten/Kota.

Ketiga,  menurut  UU No.  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Pasal  25  ayat  4),  yang

berwenang bertindak mewakili daerahnya di dalam atau di luar pengadilan adalah kepala daerah.

Konsekuensinya, “Atasan PPID” adalah kepala daerah. Padahal, berdasarkan UU KIP dan peraturan

pelaksananya,  “Atasan  PPID”  tersebut  adalah  atasan  langsung  PPID  atau  atasan  dari  Atasan

Langsung PPID, yang dijabat oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk. Belum pernah

ada Penjukkan sebagai Atasan PPID dijabat oleh kepala daerah.

Keempat, kekeliruan konstruksi hukum tersebut, menyebabkan terjadi kekaburan norma baik dalam 

UU KIP maupun dalam peraturan pelaksana UU KIP. Berdasarkan UU KIP, Pihak Termohon adalah: 

(1) pimpinan Badan Publik atau (2) Pejabat yang ditunjuk. 
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Kekaburan ini juga muncul dalam PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi  Publik  (PerKI  PPS),  yang  menyebutkan  Pihak  Termohon  adalah  Badan  Publik  yang

diwakili oleh: (1) Pimpinan Badan Publik; atau (2) Atasan PPID; atau (3) Pejabat yang ditunjuk dan

diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

Berbeda dengan PerKI PPS, dalam PerKI SLIP, Pihak Termohon adalah Badan Publik yang diwakili

oleh atasan PPID. 
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Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam sengketa informasi. 

No Material Keterangan

1 Buku Register Perkara/Salinan Buku 

Register Perkara

Untuk mengecek waktu permohonan informasi.

2. Surat Kuasa Bila yang menghadiri sidang bukan atasan PPID.

3. Daftar Informasi Publik KPU Untuk membantu termohon menjawab pertanyaan

Majelis Komisioner.

4. Regulasi atau Hasil Uji 

Konsekuensi

Untuk menguatkan argumen penolakan 

memberikan informasi.

5. Kronologis Permohonan 

Informasi Publik

Untuk membantu termohon (KPU) menjawab 

pertanyaan Majelis Komisioner dan 

memastikan segala proses masih dalam 

kerangka waktu pelayanan dan keberatan 

informasi.
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Sesi 9 - Laporan Pelayanan Informasi Publik 

Pengantar
Setiap  penyelenggaraan  layanan  diperlukan  peningkatan  performa dari  tahun  ke  tahun.  Laporan

menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi penyelenggaraan layanan informasi publik termasuk

memperkirakan ekspektasi publik terhadap badan publik dalam hal kebutuhan terhadap informasi. 

Rencana Belajar
Tujuan : 

 Membangun pemahaman peserta mengenai tata cara pembuatan laporan pelayanan informasi 

publik. 

 Membangun kemampuan untuk menyusun laporan layanan informasi publik sesuai peraturan 

perundangan. 

Waktu : 120 menit

Metode : 

 Brinstorming

 Simulasi

 Diskusi

Alat bantu : 

 laptop

 lcd

 flipchart

 kertas plano

 spidol

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memandu sessi:

 Laporan layanan informasi publik disusun dan disampaikan kepada Komisi Informasi pada 

setiap tahunnya. 

 Framing sesi:

◦ Laporan layanan adalah kewajiban yang harus dipenuhi badan publik

◦ Laporan layanan berfungsi sebagai evaluasi performa dan basis data dalam 

mengembangkan pelayanan informasi yang lebih maju. Oleh karena itu, laporan 

informasi publik tidak hanya disusun seadanya. 

Proses dan Langkah-Langkah

No Kegiatan Keterangan

1 Pembangunan suasana

Fasilitator  menyapa  peserta  dengan“Saya...(Nama),  anda  ?”  peserta

menjawab  dengan  “Kami,  luar  biasa!”.Fasilitator  dapat  mencairkan

suasana dengan cara memberikan game, cerita lucu, tebak-tebakan atau

yang lain.

2 Pengantar

Fasilitator menjelaskan kepada peserta terkait tujuan, alur sesi, metode,

dan  waktu  yang  akan  digunakan  untuk  sesi  ini.  Fasilitator  membuka

kesempatan  untuk  bertanya  dan  berdiskusi.  Pada  sesi  ini  fasilitator

menyampaikan  bahwa  laporan  merupakan  bagian  penting  dari

pelaksanaan UU KIP.

3 Presentasi

 Fasilitator  membuka  presentasi  dengan  menyampaikan

88



pertanyaan:  “mengapa  badan  publik  perlu  membuat  laporan

layanan informasi publik?”

 Fasilitator mencatat jawaban-jawaban peserta dalam kertas plano,

mengulasnya  dan  menyampaikan  poin-poin  penting  dalam

penyusunan laporan layanan informasi publik, yaitu:

1. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;

2. Rekap permohonan informasi publiktahunan;

3. Evaluasi terhadap kondisi pelayanan publik di badan publik; dan

4. Rencana  tindaklanjutuntuk  perbaikan  pelayanan  di  masa  yang

akan datang.

 Fasilitator  membuka  ruang  diskusi  dan  tanya  jawab  dengan

peserta.Dalam  menjelaskan,  fasilitator  dapat  menyampaikan

ilustrasi  untuk  mempermudah  pemahaman  peserta.  Misalnya

dengan memperlihatkan laporan layanan informasi badan publik

lain, seperti KPK atau Kemenkeu.

4 Diskusi Kelompok

 Fasilitator membagi peserta dalam empat kelompok dengan cara

berhitung dari 1 sampai 4. Peserta yang menyebut angka yang sama

berkumpul dalam satu kelompok. Mereka diminta untuk menyusun

laporan pelayanan informasi dengan struktur sebagai berikut:

1. Gambaran umum pelayanan informasi publik;

2. Gambaran  umum  pelaksanaan  yang  terdiri  dari  (1)  sarana

prasarana (2) sumberdaya (3)anggaran;

3. Rincian  permohonan  informasi,  permohonan  keberatan  dan

sengketa informasi;

4. Kendala eksternal dan internal;dan

5. Rekomendasi dan rencana tindaklanjut.

 Peserta  diminta  untuk  berdiskusi  secara  kelompok  dan

mempresentasikan hasil diskusinya. Fasilitator menanggapi hasil

kerja setiap kelompok setiap selesai presentasi.

5 Kesimpulan dan Framing 

 Framing:  “laporan  layanan  informasi  publik  bertujuan  untuk

mendokumentasikan  kemajuan  layanan  informasi  dan

memperbaiki pelayanan di masa yang akan datang.”

6 Penutup

Fasilitator menutup sesi dengan mengucapkan terimakasih, kemudian

meminta peserta bertepuk tangan sebagai tanda mengapresiasi peserta

dan mengantarkan pada sesi selanjutnya.
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Rujukan Materi
Sesi 9 - Laporan Pelayanan Informasi Publik 

1. PerKI Nomor 1 Tahun 2010 tenyang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)

Pasal  4

Badan Publik wajib:

a. menyediakan dan memberikan  Informasi Publik sebagaimana diatur

di dalam Peraturan  ini;

b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi 

Publik secara baik dan efisien;

c. menetapkan  peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai 

dengan Peraturan ini;

d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi 

Publik yang dikelola;

e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta 

wewenangnya;

f. menyediakan sarana dan prasarana  layanan  Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan 

meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;

g. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;

h. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh 

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;

j.membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan 
Peraturanini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan 

Informasi Publik pada instansinya.

Pasal 11 
Ayat 1

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-

kurangnya terdiri atas:

a. …
e. ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap  permohonan

Informasi Publik

3. jumlah permohonan Informasi Publik  yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan 

permohonan Informasi Publik yang ditolak

4. alasan penolakan permohonan  Informasi Publik

Pasal 36

(1) Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan 

anggaran berakhir.

(2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi 

Informasi.
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(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain:

1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta 

kualifikasinya

3. anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya;

c. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang meliputi:

1. jumlah permohonan Informasi Publik

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik 

dengan klasifikasi tertentu

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau 

seluruhnya, dan

4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya;

d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:

1. jumlah keberatan yang diterima;

2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik

3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang

4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan 

pelaksanaanya oleh badan publik

5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan

6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik;

e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;

f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

(4) Badan Publik membuat laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk:

a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-
masing Badan Publik; dan

b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik 

masing-masing Badan Publik.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang 

wajib tersedia setiap saat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan diatur dengan peraturan Komisi 

Informasi.

Pasal 37

(1) Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik oleh Badan 

Publik 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Publik dan 

diumumkan kepada publik.
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Sesi 10 - Proactive Disclosure

Pengantar
Kepentingan publik adalah dasar kenapa sebuah informasi dipublikasikan. Media informasi yang

paling efektif saat ini adalah melalui website atau aplikasi digital. Informasi digital saat ini diakses

oleh  banyak  orang.  Penggunaan  media  digital  menjadi  satu  tema  penting  yang  harus  terus

dikembangkan. 

Rencana Belajar
Tujuan : 

 Memberikan pemahaman kepada peserta tentang proactive disclosure.

 Memberikan pengetahuan kepada peserta mengenai publikasi informasi digital dan potensi 

pengembangannya. 

Waktu : 120 menit

Metode : 

 Brinstorming

 Video

 Diskusi

Alat bantu : 

 laptop

 lcd

 flipchart

 kertas plano

 spidol

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memandu sessi:

 Keterbukaan proaktif, bentuk langkah awal badan publik dalam menyambut teknologi 

informasi. 

 Framing sesi:

◦ Teknologi informasi dapat digunakan untuk menjangkau penyebaran informasi publik di 

masyarakat. Juga dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam 

kebijakan. 

◦ Akan tetapi, untuk mencapai itu, hal yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana badan 

publik menyusun mekanisme dalam menyediakan informasi. Proaktif disclosure dapat 

dijadikan sebagai instrumen. 

Proses dan Langkah-Langkah

No Kegiatan Keterangan

1 Pembangunan suasana

Fasilitator  menyapa  peserta  dengan“Saya...(Nama),  anda  ?”  peserta

menjawab  dengan  “Kami,  luar  biasa!”.Fasilitator  dapat  mencairkan

suasana  dengan  cara  memberikan  game,  cerita  lucu,  tebak-

tebakanatauyang lain.

2 Pengantar

Fasilitator menjelaskan kepada peserta terkait tujuan, alur sesi, metode,

dan  waktu  yang  akan  digunakan  untuk  sesi  ini.  Fasilitator  membuka

kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi.

3 Simulasi 

 Fasilitator menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kunci, misalnya
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“apa  yang  bisa  dimanfaatkan  publik  dari  informasi  laporan

pengawasan?” “apa partisipasi yang diharapkan oleh bawaslu dari

publikasi informasi soal pengawasan?”

 Fasilitator  memutarkan  video  (link:

https://www.youtube.com/watch?v=_id6pXvvL2M)  dan  diminta

untuk memperhatikan baik-baik dari video tersebut. 

 Fasilitator  memancing  diskusi  peserta  dengan  menyampaikan

sejumlah pertanyaan kunci. 

◦ Dari  video  yang  sudah  kita  tonton  di  atas,  apa  manfaat

informasi  bagi  masyarakat?  -  dari  pertanyaan  ini

kemungkinan  akan  muncul  sejumlah  jawaban,  misalnya

partisipasi.  Fasilitator  dapat  memperdalam  dan  meminta

pengalaman peserta tentang hal-hal terkait partisipasi publik

dengan menggunakan informasi. 

◦ Apa prasyarat agar manfaat informasi bisa diperoleh publik

secara  maksimal?  Persayaratan  ini  terkait  dengan  kesiapan

badan  publik.  Fasilitator  dapat  memperdalam jawaban  dari

peserta dengan memberikan pertanyaan lanjutan. Bagaimana

situasi yang berkembang di lembaga anda? 

◦ Fasilitator  mencatat  jawaban  peserta  dan  mereview  serta

menyimpulkan hasil dari diskusi peserta. 

 Fasilitator  meminta  kepada  peserta  untuk  membentuk  lima

kelompok  dan  mengerjakan  tugas  kelompok  dengan  kolom-

kolom sebagai berikut. Yaitu:

Tahapan Pemilu Partisipasi  publik  yang

diharapkan 

Informasi yang relevan

 Keterangan kolom: tahapan pemilu adalah tahapan pelaksanaan

pemilu,  partisipasi  publik  yang  diharapkan  adalah  bentuk

partisipasi-bentuk partisipasi publik pada setiap tahapan pemilu.

Informasi yang relavan adalah informasi yang mampu mendorong

partisipasi publik pada setiap tahapan

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya sesuai urutan. 

 Fasilitator memperdalam hasil kerja kelompok dengan mencatat

temuan-temuan dan pembelajaran dari setiap kelompok. Sebagai

pembungkus,  fasilitator  menampilkan  kembali  satu  video

(https://www.youtube.com/watch?

v=pVJlNv0Zgd0&list=PLklS1imXPLscnF8O4E2edMmbalLY6d

F3t&index=3) 

4 Kesimpulan dan framing

 Fasilitator menyampaikan hasil pembelajaran yang ditulis 

 Framing:  “bahwa  informasi  publik  dapat  didesain  untuk

meningkatkan partisipasi yang ingin kita wujudkan dengan cara

meningkatkan  kualitas  pengelolaan  dan  pelayanan  informasi

publik.”

5 Penutup

Fasilitator menurup sesi
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Bahan Bacaan
Sesi 9 - Laporan Pelayanan Informasi Publik 

Transparansi Informasi dalam Tiga Cara Pandang
Oleh: Ahmad Alamsyah Saragih8

Rezim Hak Atas Informasi

Hak atas  informasi  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  tercantum dalam article  19

Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1946.[1] Majelis Umum PBB

telah mengadopsinya pada 10 Desember 1948.[2] Negara negara di dunia telah meratifikasinya sesuai

dinamika internal masing-masing. Ada yang menggunakan terminologi Kebebasan Informasi, atau

yang dikenal dengan Freedom Of Information (FOI), seperti Inggris dan Amerika. Beberapa negara

lain menggunakan  Right to Information (RTI), antara lain India dan Nicaragua. Belanda, Kanada,

dan Jepang menggunakan terminologi berbeda dari keduanya; Access to Information (ATI).

Dalam DUHAM jelas  terlihat  bahwa hak untuk mencari  dan mendapatkan informasi  merupakan

bagian yang termasuk dalam kerangka kebebasan berpendapat dan berekspresi (freedom of opinion

and expression). Tidak mengherankan jika pada era awal hak atas informasi sangat beririsan dengan

profesi  jurnalis.  Jurnalis  memiliki  kepentingan  langsung  terhadap  akses  informasi.  Swedia,

dipelopori oleh  Anders Chydenius (1776), telah dinyatakan sebagai negara pertama yang memiliki

Undang-Undang  Kebebasan  Informasi.  Secara  substantif,  Undang-Undang  tersebut  bertitik  berat

pada kebebasan pers.[3]

Pengaturan terkait kebebasan untuk mengakses informasi secara umum ditujukan untuk menjamin

hak memperoleh informasi yang dikuasai oleh otoritas publik. Untuk melindungi informasi pribadi

yang  merupakan  bagian  dari  privacy  beberapa  negara  telah  pula  menerbitkan  undang-undang

perlindungan data pribadi.  Di sisi  lain perlindungan data pribadi juga mengatur hak subyek data

untuk mengakses data pribadi mereka yang dikuasai oleh para pemegang data.

Kanada sering mempublikasikan Undang-Undang mereka sebagai Freedom Of Information Act and

Protection  of  Privacy  Act. Penyebutan  kedua  Undang-Undang  tersebut  secara  bersamaan

dimaksudkan  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  kebebasan  memperoleh  informasi  dan

perlindungan  terhadap  privacy.  Dalam  kehidupan  bernegara,  keseimbangan  antara  perlindungan

terhadap privacy dan pemenuhan hak atas informasi diyakini akan menentukan kualitas demokrasi.

Sedemikian  pentingnya  informasi  dalam  kelangsungan  demokrasi  sehingga  Andrew  Puddephatt

(1999) menyatakan bahwa informasi adalah oksigen demokrasi.[4]

Dalam isu lingkungan, akses terhadap informasi masuk dalam ’27 principle of the Rio Declaration’

pada 1992.[5] Jaminan akses terhadap informasi kemudian dikenal sebagai salah satu dari apa yang

disebut sebagai tiga akses: akses terhadap informasi, akses terhadap partisipasi, dan akses terhadap

keadilan.  Beberapa  negara  telah  mengatur  secara  khusus  akses  informasi  dalam isu  lingkungan

hidup.

Rezim hak atas  informasi  meyakini  bahwa negara  wajib  menjamin akses  semua orang terhadap

informasi. Hak atas informasi dinyatakan sebagai hak fundamental[6] dan bersifat negatif (Article 19,

8 Dikutip secara keseluruhan dari http://pattiro.org/2014/02/transparansi-informasi-dalam-3-cara-pandang/
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2007).[7] Sebagai  hak  negatif  maka  upaya  menghalangi  seseorang  dalam mendapatkan  informasi

merupakan suatu kejahatan dan berkonsekuensi pada penerapan sanksi pidana.

Sebagai  bagian  dari  hak-hak  sipil  dan  politik,  realisasi  hak  atas  informasi  kerap  dilihat  dalam

perspektif relasi sosial dan politik.  Di India, Bangladesh,  Meksiko, Afrika Selatan,  dan beberapa

negara lainnya, keberadaan Undang-Undang Kebebasan Informasi telah dilihat sebagai faktor yang

menentukan keberhasilan warga dalam mendorong akuntabilitas sosial pada sektor publik (World

Bank, 2012).[8]

Rezim Administrasi

Rezim  administrasi  publik  telah  melahirkan  upaya-upaya  pengaturan  terhadap  kepastian  akses

informasi baik yang bersumber pada penyelenggaraan suatu otoritas publik yang tak terkait dengan

pelayanan  langsung  masyarakat  hingga  yang  terkait  dengan  pelayanan  publik  tertentu,  seperti

kesehatan, pendidikan, perijinan dan lainnya. Jaminan akses diberlakukan mulai dari informasi yang

tercipta dari penyelenggaraan aktifitas suatu otoritas publik, hingga prosedur dan jenis-jenis layanan

yang dapat diakses oleh masyarakat (daftar menu).

Berbeda dengan rezim hak atas informasi, rezim administrasi menempatkan akses terhadap informasi

dalam suatu wilayah akuntabilitas administratif. Upaya warga dalam mengkases data dan informasi

akan  dihadapkan  pada  suatu  rangkaian  pengambilan  keputusan di  internal  badan  publik.  Ketika

warga  mengalami  hambatan  dalam  mengakses  informasi,  hambatan  diselesaikan  melalui  skema

administrative complain yang berjenjang. Dalam rezim ini, menghambat akses akan berkonsekuensi

pada sanksi administratif.

Dalam rezim administrasi, hambatan akses dengan faktor-faktor penyebab yang bertentangan dengan

undang-undang  merupakan  suatu  tindakan  mal  administrasi  dalam  penyelenggaraan  negara.

Beberapa negara memandatkan penyelesaian hambatan akses terhadap informasi pada badan publik

melalui  Ombudsman.  Ombudsman  adalah  lembaga  negara  independen  yang  relevan  untuk

menangani mal administrasi.

Di tangan rezim administrasi, Indonesia telah menerapkan skema-skema pengelolaan layanan yang

lazim  diterapkan  pada  pelayanan  publik  umumnya  ke  dalam  layanan  informasi.  Penerapan  hal

tersebut  telah  menyebabkan  berbagai  badan  publik  merasa  mendapat  tambahan  beban  fungsi

administrasi layanan untuk hal yang tak memiliki frekuensi signifikan. Terutama jika dibandingkan

dengan fungsi layanan utama mereka yang berbeda satu sama lain.

Semenjak  UU KIP diberlakukan  seluruh badan publik  memiliki  satu  kewajiban  pelayanan yang

sama,  yakni  pelayanan  informasi  kepada publik.  Hal  ini  berlaku  juga  bagi  otoritas  publik  yang

dibentuk tidak untuk menjalankan suatu fungsi layanan khusus kepada masyarakat. Sebagai contoh,

rumah sakit pemerintah yang memiliki fungsi melayani masyarakat dalam hal kesehatan memiliki

kewajiban yang sama untuk melayani permintaan informasi dengan kementerian kordinator yang tak

memiliki fungsi layanan langsung terhadap masyarakat.

Kebutuhan  akan  informasi  memang  memiliki  lingkup  yang  luas.  Itu  sebabnya  permintaan  juga

terjadi untuk berbagai informasi yang tidak terkait langsung dengan fungsi pelayanan utama intitusi.

Untuk menjamin kepastian akses terhadap informasi, rezim administrasi biasanya menerapkan suatu
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prosedur baku di internal badan publik. Dalam praktik, hal ini telah menyebabkan pemenuhan hak

atas informasi menyerupai skema hak-hak positif sebagaimana hak-hak sosial dan ekonomi.

Rezim Ekonomi

Berbeda  dengan  rezim  administrasi,  rezim  ekonomi  yang  terus  berusaha  untuk  menempatkan

semaksimum mungkin data  maupun informasi  yang berstatus  terbuka ke wilayah publik  (public

domain). Penempatan ini bertujuan agar akses terhadap data dan informasi tidak memerlukan suatu

skema permintaan atau memerlukan persetujuan dari pemegang otoritas publik.

Pada  tiga  dekade  terakhir  abad  dua  puluh,  pembahasan  informasi  sebagai  barang  publik  mulai

mewarnai literatur akademik. Sebagian masih berhati-hati dan menyebutnya sebagai  quasi public

goods  (Hirshliefer,  1971).[9] Beberapa  yang  lain  akhirnya  secara  tegas  telah  menyatakan  bahwa

sebagian  informasi  adalah  barang  publik,  terutama  informasi  terkait  dengan  pelayanan  yang

menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti informasi tentang SARS, Flu Burung, dsb. (Getzen,

1997).[10]

Ilmu ekonomi menggunakan terminologi barang publik sebagai lawan dari barang ekonomis. Barang

publik ditandai dengan ketiadaan aspek kelangkaan, seperti udara, air, dsb. Adapun barang ekonomis

ditandai dengan sifat kelangkaan akan sumber daya (the scarcity of resource). Di antara keduanya

terdapat barang semi publik atau dikenal dengan istilah quasi public goods. Sebagai contoh air bersih

dari PDAM. Dalam beberapa kasus, barang semi publik telah menjadi barang ekonomis, antara lain

karena kebijakan privatisasi.

Rezim ekonomi meyakini  bahwa penyediaan akses terhadap informasi juga merupakan prasyarat

untuk  mencapai  alokasi  sumber  daya  publik  yang  lebih  efisien  dan  mendekati  kebutuhan  oleh

masyarakat. Sebagai contoh, membuka akses terhadap data sebaran paramedis dan angka sebaran ibu

hamil dalam suatu wilayah geografis tertentu dapat membantu komunitas untuk mengusulkan suatu

sebaran paramedis yang lebih berimbang kepada pemerintah.

Tanpa  akses  terhadap  informasi  tesebut,  komunitas  tidak  mengetahui  bahwa  ada  penumpukan

sebaran paramedis di puskesmas tertentu dan pemerintah merasa hal tersebut bukan suatu masalah.

Sebagai barang publik, ketersediaannya telah menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan

warga negara. Tak berbeda dengan pembangunan jalan kolektor di wilayah perkebunan yang telah

menyebabkan para petani lebih mampu meningkatkan produksi mereka ke skala yang lebih efisien.

Di beberapa negara penyediaan akses mulai memasuki tahapan yang lebih maju melalui metode yang

dikenal  dengan  Open  Data.  Di  sektor  pemerintah,  akses  terhadap  data  disediakan  dalam  versi

masinal yang dapat diolah oleh pengguna dan tanpa melalui suatu proses permintaan terlebih dahulu.

Cara  ini  telah  menyebabkan  komunitas  lokal  dapat  mengembangkan  inisiatif  mereka  untuk

meperbaiki kualitas pelayanan kesehatan melalui skema-skema kolaboratif.[11]

Dalam banyak hal,  Open Data telah menggeser informasi yang semula merupakan sesuatu yang

terkesan abstrak menjadi semakin nyata sebagai barang publik, seperti halnya jalan umum, gedung-

gedung ibadah dan ruang terbuka hijau. Masyarakat dapat mengakses dan menggunakannya tanpa

mengajukan permintaan dan persetujuan otoritas publik terlebih dahulu.
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Di beberapa negara berkembang, upaya penyediaan akses terhadap data dan informasi dengan cara

serupa masih menemukan kendala dalam hal ketersediaan data yang memadai dan akurat. Berbagai

kendala  ditemukan  mulai  dari  tingkat  pengambilan  data,  tingkat  pendokumentasian,  hingga

ketersediaan infrastruktur pendukung.

Ketiga cara pandang di atas dalam beberapa hal memiliki kesamaan dan dalam beberapa hal lain

memiliki  penekanan yang berbeda.  Sebagai contoh,  dapat  dilihat bagaimana mereka memandang

posisi negara terkait akses terhadap informasi. Rezim administrasi akan melihatnya sebagai salah

satu skema layanan kepada publik yang dimandatkan oleh Undang-Undang. Penyediaan informasi

tersebut tak lebih dari suatu bentuk pengaturan oleh negara untuk mencapai suatu tujuan pelayanan

tertentu.

Rezim hak atas informasi melihat informasi sebagai hak-hak universal yang melekat pada setiap

orang.  Negara tak boleh menghalang-halangi  setiap orang untuk mendapatkan informasi tersebut

sepanjang  tidak  mengancam  hak-hak  orang  lain.  Oleh  karenanya  informasi  harus  diletakkan  di

wilayah publik (public domain).

Rezim ekonomi melihatnya sebagai produksi barang publik oleh negara yang memang bersifat non

ekonomis sehingga dapat diakses oleh siapapun tanpa memerlukan persetujuan pemegang otoritas

dan pengenaan tarif. Penyediaan dilihat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan kolektif warga.

Beberapa Kritik

Penerapan transparansi  dalam banyak hal telah dipandang sebagai  sesuatu yang kontra produktif

terhadap  penyelenggaraan  negara.  Dalam  batas  tertentu,  transparansi   dirasakan  sebagai  suatu

ancaman bagi pengambil keputusan akibat meningkatnya resiko (Anechiarico and Jacobs, 1996).[12]

Transparansi akan cenderung menyebabkan aspek negatif lebih menonjol daripada keberhasilan yang

telah dicapai oleh penyelenggara negara. Hal ini kerap terjadi karena dalam menyoroti pemerintah

media massa cenderung memilih pendekatan kritis.

Kritik terhadap gagasan Open Government oleh Archon Fung, Mary Graham, David Weil, adalah

satu  contoh.[13] Fung  termasuk  yang  melihat  bahwa  transparansi  dalam  Open  Government  akan

meningkatkan  resiko  bagi  pemerintah.  Untuk  itu  ia  menawarkan  suatu  gagasan  Targeted

Transparency, yakni:[14]

public policies that compel organizations—sometimes governmental but often private sector actors—

to disclose information in order to advance some specific public purpose such as improving public

health, increasing product safety, or reducing risk.

Kebanyakan  Undang-undang  yang  mengatur  hak  atas  informasi  berfokus  pada  badan  publik.

Targeted  Transparency  memperluasnya  hingga  ke  sektor  privat.  Namun  demikian,  gagasan  ini

mensyaratkan pengaturan oleh Negara secara selektif untuk mempublikasikan informasi-informasi

yang memenuhi kriteria citizens’ vital interest, yakni informasi mengenai: product and service risk,

domination risk, and social externality risk.[15]

Pendekatan ini menjadi berbeda dengan rezim hak atas informasi yang menutup informasi secara

selektif  (negative  list).  Rezim ini  menerapkan pertimbangan konsekuensi  negatif  untuk menutup

informasi. Targeted Transparency menerapkan kewajiban suatu organisasi untuk membuka informasi
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secara  selektif  (positive  list).  Seleksi  dilakukan untuk menetapkan informasi-informasi  yang jika

tidak dibuka akan menyebabkan terjadinya konsekuensi negatif berupa resiko-resiko di atas.

Referensi

[1] Universal Declaration of Human Right 1946, Article 19: Everyone has the right to freedom of 

opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, 

receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

[2] UN General Assembly Resolution 2200A (XXI), article 19: Everyone shall have the right to 

freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and 

ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or 

through any other media of his choice.

[3] Lihat The World’s First Freedom of Information Act, Anders Chydenius’ Legacy Today. Anders 

Chydenius Foundation’s Publications 2, 2006.

[4] Puddephatt, Andrew. International Guidelines Series Article 19. The Public’s Right to Know: 

Principles on Freedom of Information Legislation States. London, Article 19, 1999. Pada bagian 

pengantar Puddephatt menyatakan: ‘Information is the oxygen of democracy. If people do not know 

what is happening in their society, if the actions of those who rule them are hidden, then they cannot 

take a meaningful part in the affairs of that society. But information is not just a necessity for people 

it is an essential part of good government. Bad government needs secrecy to survive. It allows 

inefficiency, wastefulness and corruption to thrive’.

[5] Principle 10. Public participation: ‘Environmental issues are best handled with the participation 

of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have 

appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, 

including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity

to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness 

and participation by making information widely available. Effective access to judicial and 

administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.’

[6] UN General Assembly, (1946) Resolution 59 (1), 65th Plenary Meeting, December 14.

[7] Article XIX, and ADC. Access To Information: An Instrumental Right For Empowerment. London,

July 2007, hal. 6

[8] Lihat Alaka, Dena Ringold, at all. Assessing the Use of Social Accountability Approaches in the 

Human Development Sectors. Washington, The World Bank, 2012.

[9] Hirshliefer, Jack. The Private and Social Value of Information and the Reward of Inventive 

Activity. American Economic Review v. 61, no. 4. September 1971, pp. 561-574

[10] Getzen, T,E. Health Economics: Fundamentals and Flow of Funds. John Wiley and Sons, Inc. 

New York. 1997.

[11] U.S. Department of Health and Human Services. The Community as a Learning System: Using 

Local Data To Improve Local Health. A Report of the National Committee on Vital and Health 

Statistics. 2012

[12] Anechiarico, F. and Jacobs, J. The Pursuit of Absolute Integrity: How Corruption Control Makes 

Government Ineffective. University of Chicago Press, Chicago, 1996. Hal: 174–176

[13] Archon Fung, Mary Graham and David Weil. Full Disclosure: The Perils and Promise of 

Tranparency. Cambridege  University Press, New York, 2007.

[14] Fung, Archon. Infotopia: Unleashing the Democratic Power of Transparency. Politics & Society,

41, SAGE Publication, 2013, hal: 189

[15] ibid. hal: 193.

98



BAB III
Sesi Pendukung 

99



Sesi Pembukaan

Pengantar

Seringkali sesi pembukaan dianggap sebagai seremonial saja, padahal pada sesi ini merupakan pintu

untuk mengikat komitmen peserta agar mengikuti training ini secara konsisten. Karenanya, sesi ini

perlu dipersiapkan dengan baik. 

Rencana Belajar

• Tujuan

1. Peserta mengetahui maksud-tujuan diselenggarakannya pelatihan atau workshop

2. Peserta mengetahui gambaran umum proses pelatihan

• Waktu : 30menit

• Metode : Ceramah

• Alat Bantu Belajar : Kata kunci pelatihan yang ditulis dalam kertasmetaplan, puisi 

dan lagu.

• Proses

Langkah-langkah

No Kegiatan Keterangan

1 Cipta Suasana

Fasilitator  mengawali  pembukaan dengan salam, ucapan selamat

datang  kepada  peserta,  dan  menyampaikan  maksud-tujuan,

gambaran umum proses pelatihan.

2. Sambutan 

Fasilitator mempersilakan kepada perwakilan dari para pihak untuk

menyampaikan sambutannya.

Tips:ada  baiknya  fasilitator  menyampaikan  kepada  pemberi

sambutan bahwa dalam pembukan hal-hal yang perlu disampaikan

adalah:  (1)  sambutan  selamat  datang (2)  ucapan terima kasih  (3)

alasan  mengapa  mereka  didatangkan  pelatihan  karena  berkaitan

dengan program KPU RI untuk membentuk PPID. Berdasarkan hal

tersebut, maka diharapkan peserta untuk serius mengikuti pelatihan

ini hingga usai.

3 Fasilitator  mempersilakan  kepada  peserta  untuk  berdiri  dan

menyanyikan lagu “bangun pemuda pemudi” diiringi dengan musik.

Di jeda lagu, fasilitator membacakan puisi. Ada baiknya fasilitator

mempersiapkan lirik lagu untuk dibaca bersama.

4 Fasilitator menutup sesi dan mengantarkan sesi berikutnya.
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Sesi Menyusun Rencana Tindak Lanjut

Pengantar

Rencana tindaklanjut adalah bagian dari cara untuk mengukur keberhasilan sebuah workshop

atau training, karena peserta memperoleh bekal panduan dalam melaksanakan program atau

kegiatan paska workshop/training. 

Rencana Belajar

• Tujuan : Merumuskan langkah awal menyusun panduan persiapan pembentukan 

PPID

• Waktu : 60 Menit

• Metode : Ceramah, presentasi, diskusi kelompok,studi bandingvirtual

• Alat Bantu : Slide, Kertas karton, spidol/pulpen, kertas HVS, mesin fotokopi

• Proses

No Langkah-Langkah Waktu

1 Fasilitator menyapa peserta. Menjelaskan tujuan dan waktu sesi ini 5 menit

2. Fasilitator  menjelaskan harapan dari  adanya RTL agar peserta mampu

mengimplementasikan  apa  yang  sudah  di  dapatkan  selama  mengikuti

pelatihan.

5 menit

3. Fasilitator mengulas semua sesi satu per satu, kemudian mengkonfirmasi

kepada peserta apa saja yang sudah peserta dapatkan dari setiap sesi yang

sudah dilalui. Kemudian fasilitator menjelaskan apa saja yang sudah di

sampaikan dari setiap sesi selama pelatihan.

10 menit

4. Fasilitator meminta komitmen peserta untuk membuat kegiatan paska-

pelatihan sebagai tindak lanjut dari pelatihan.

Fasilitator meminta kepada peserta untuk menyusun rencana tindaklanjut

dengan dua pertanyaan berikut:

1. Targetapa yang hendak dicapai dalam tiga bulan ke depan dalam

melaksanakan UUKIP?

2. Kegiatan  apa  yang  hendak  dilakukan  untuk  mencapai  target

tersebut?

3. Apa dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dan

target yang hendak dicapai tersebut?

Pertanyaan tersebut dituangkan dalam format berikut:

20 menit
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5. Fasilitator  mengelompokkan  peserta  dalam  tiga  hingga  empat

kelompok. Setiap kelompok diminta untuk mengunjungi hasil kerja

kelompok  lain  dan  mencatat  hal-hal  baru  yang  ditemukan  dari

masing-masing kelompok.

Fasilitator memandu diskusi dengan melempar pertanyaan “apa saja

hal baru yang ditemukan dan mengapa hal tersebut direncanakan?”.

Fasilitator meminta kepada peserta untuk mengkoreksi kembali hasil

dari kerja kelompoknya. Setelah selesai, panitia memfotokopi hasil

RTL lalu dilampirkan bersama sertifikat.

15 menit

6. Fasilitator menutup sesi RTL dengan tepuk tangan. 5 menit
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Sesi Evaluasi

Pengantar

Sesi evaluasi penting bagi panitia penyelenggara dan fasilitator dalam rangka untuk memperoleh 

umpan balik dan meningkatkan performa penyelenggaraan pada kegiatan berikutnya. 

Rencana Belajar

• Materi : Evaluasi

• Tujuan : Mengetahuan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pelatihan 

• Waktu : 30menit

• Metode : Diskusi pleno,ceramah.

• Alat Bantu Belajar : Kertas plano, kertasmetaplan, spidolwhite board, kertas A4, 

selotip kertas, flipchart.

• Langkah-langkah

No Kegiatan Waktu

1 Fasilitator mengawali sesi dengan memberi pengantar tujuan sesi evaluasi, 

sambil membagikan kertas A4 kepada masing-masing peserta.

2. Fasilitator meminta peserta menjawab tiga pertanyaan, yang sebelumnya 

telah disiapkan (ditulis pada plano dan ditempel di flipcharty ang ada di 

depan kelas). Ketiga pertanyaan tersebut adalah:

1. Hal baru apa yang didapat selama mengikutipelatihan?

2. Hal inspirasi yangdidapatkan?

3. Masukanatausaran terhadap perbaikanpelatihan?

3. Setelah semua jawaban peserta terkumpul, peserta membacakan hasil 

evaluasi peserta dan menutup sesi denganmagic word.

4. Fasilitator mengantarkan ke sesi berikutnya, yaitu Sesi Penutupan.
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Sesi Barometer Mood

Pengantar

Barometer  mood  adalah  alat  sederhana  untuk  mengukur  mood  peserta  selama  mengikuti  sesi

training. Sesi ini diletakkan pada setiap akhir sesi. 

Rencana Belajar

• Materi :Barometer Mood

• Tujuan : Mengetahui mood atau suasana hatipeserta

• Waktu : 5 menit

• Metode : Ceramah

• Alat Bantu Belajar:Barometer Mood dan stiker.

• Langkah-langkah

No Kegiatan Waktu

1 Fasilitator memberikan pengantar kepada peserta untuk menempelkan 

stiker yang telah tersedia pada barometer mood sesuai dengan suasana hati 

yang dirasakan di sesi terakhir setiap harinya.

5 menit

Contohbarometer mood:
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Sesi Penutupan

Pengantar

Penutupan adalah merayakan perpisahan. Kesan yang kuat terhadap training atau workshop akan

memberikan memori yang kuat terhadap kegiatan dan materi yang disampaikan. 

Rencana Belajar

• Materi : Penutupan

• Tujuan : Merayakan perpisahan

• Waktu : 40 menit

• Metode : Ceramah.

• Alat Bantu Belajar : Sertifikat, puisi dan lagu.

• Proses

No Langkah - Langkah Waktu

 Fasilitator menyampaikan alur proses sesi penutupan, yakni 

spontanitas dari peserta –baca puisi, menyanyikan lagu, 

tarianataudalam bentuk  yang lain- pesan dan kesan dari 

perwakilan peserta, penyerahan sertifikat, sambutan 

penutupan dari penyelenggara pelatihan, doa, dan 

menyanyikan lagu“syukur”yang diselingi dengan pembacaan 

puisi.

 Kesan dan pesan dari perwakilan peserta pelatihan

 Penyerahan sertifikat pada perwakilan peserta pelatihan

 Doa penutupan

 Menyanyikan theme song yang sesuai dengan tema pelatihan 

dan pembacaan puisi oleh fasilitator.

105



Kumpulan Ice Breaking9

1. Menyambut Pemateri/Trainer

 Semua peserta diajak untuk bertepuk tangan lalu menyanyikan lagu:  “Selamat datang

kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan”. Lagu ini bisa diulangi dua

kali atau sesuai kesepakatan. 

 Setelah  materi  selesai  disampaikan,  maka  peserta  kembali  bertepuk  tangan  dan

bernyanyi: “Terima kasih kakak,terima kasih kakak,terima kasih kami ucapkan“. 

2. Smile

 Saat  trainer  mengatakan  “smile”  maka  seluruh  peserta  wajib  menjawabnya  dengan

kalimat “pribadi, tumbuh, berkembang, sukses, yes” dengan disertakan dengan gerakan

yang sepantasnya. 

 Mentor bisa saja langsung teriak “smile” saat suasana sedang jenuh dan peserta harus

bisa langsung menjawabnya. 

*Kata  “smile”  bisa  diganti  dengan  kata  lain  seperti  “Apa kabar?” “Takbir”  dan dijawab

dengan jawaban yang pantas.

3. Tawa Perkenalan

 Buatlah sebuah lingkaran yang besar sesuaikan dengan jumlah peserta. 

 Siapkan pula selembar kertas dan pulpen. 

 Ajak masing-masing peserta untuk menuliskan namanya sendiri di bagian pojok kiri atas

kertas, kemudian lipat dua kali kertas tersebut sampai namanya tertutup. 

 Putar kertas tersebut di antara para peserta sampai peserta tidak mendapatkan kertasnya

sendiri. 

 Tulis di dalam lipatan kertas yang masing-masing dipegang oleh peserta dengan sebuah

kata  predikat/kata  kerja,  tidak  boleh  dibuka  lebar  dan  tidak  boleh  dilihat  isi  kertas

tersebut lalu putar lagi. 

 Tulis kata objek pada lipatan kertas yang masih kosong dan perhatikan tulis di bagian

bawah lipatan kertas agar tulisannya berada pada satu halaman dan tidak bolak balik lalu

putar lagi. 

 Selanjutnya tulis kata keterangan tempat dan waktu, setelah itu trainer menginstruksikan

untuk memutar kertasnya dengan cepat dan semakin cepat sampai peserta berhamburan

lalu trainer berteriak “stop”. 

 Dalam  keadaan  tersebut,  ada  peserta  yang  tak  kebagian  kertas  dan  ada  pula  yang

memegang kertas lebih dari dua. 

 Peserta  yang  seperti  itu  akan  disuruh  utnuk  membacakan  isi  kertas  didepan  teman-

temannya dengan suara yang lantang. 

 Biasanya  isi  kertas  itu  akan  mengundang  tawa.  Contoh  tulisan  dari  kertas  tersebut

misalnya “herman bermain game di dalam air pada malam hari”. 

9 https://tekoneko.net/game-ice-breaking-lucu/
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4. Siapa Dia?

 Peserta diajak untuk membentuk lingkaran besar. 

 Trainer menunjuk salah satu diantara peserta untuk memperkenalkan diri selengkapnya

termasuk cita-cita. 

 Lalu, perkenalan dilanjutkan dengan orang yang berada disamping peserta yang pertama,

namun kali  orang kedua harus memperkenalkan orang yang pertama dengan lengkap

kemudian disusul dengan memperkenalkan dirinya sendiri. 

 Selanjutnya orang ketiga harus memperkenalkan orang pertama dan orang kedua lalu

memperkenalkan dirinya sendiri hingga begitu seterusnya sampai selesai satu lingkaran. 

5. Suara Tembakan

 Trainer membagi peserta menjadi beberapa kelompok. 

 Setiap kelompok diberi suara tembakan yang unik dan berbeda-beda. 

 Trainer  kemudian  menunjuk  salah  satu  kelompok  dan  kelompok  tersebut  harus

mengelurkan suara tembakan uniknya. 

 Trainer lalu menunjuk kelompok lain dan mengeluarkan suara tembakan uniknya dan

begitu seterusnya. 

 Agar lebih seru, trainer harus menunjuk kelompok secara acak dan cepat hingga nanti

akan membuat gelak tawa peserta training. 

6. Ikuti yang Dilihat

 Kata kunci dalam ice breaking ini ialah “Lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan

apa yang saya katakan”. 

 Trainer  terlebih  dahulu  menyampaikan  aturan  di  atas  berikut  cara  permainan  kepada

peserta. 

 Bila perlu berikan contoh seperti trainer mengucapkan “pegang kepala” padahal mentor

memegang telinga maka peserta seharusnya memegang telinga karena kuncinya adalah

melakukan apa yang dilakukan trainer, bukan apa yang diucapkan trainer. 

 Setelah seluruh peserta paham, maka trainer memulai permainanan. 

 Peserta yang salah dalam permainan ini, maka dia akan diberi hukuman. 

7. Ikuti yang Didengarkan

 Kata kunci dalam permainan ini adalah “Ikuti apa yang saya katakan”. 

 Trainer menyampaikan aturan dan cara permainan. 

 Setelah peserta paham, maka trainer memulai permainan. 

 Mentor mengatakan “ayam, ayam, itik, ayam, itik, itik, ayam, itik”. 

 Lalu semua peserta mengikuti apa yang dikatakan trainer. 

 Lalu trainer melanjutkan dengan mengucapkan “Berapa jumlah ayam?”. 

 Biasanya peserta akan kebingungan dan minta diulang. 

 Trainer lalu mengulangi dari awal. 

 Ketika  peserta  mengucapkan jumlah ayam adalah sekian maka trainer  berkata  kalian

semua salah, lalu ulangi lagi sampai peserta sadar bahwa seharusnya peserta mengikuti

perkataan trainer bukan malah menjawabnya. 
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8. Mengulang Petunjuk

 Trainer terlebih dahulu menyampaikan cara permainan. 

 Mentor  menunjukkan jari  jempol  adalah  saya,  jari  telunjuk adalah  kamu,  jari  tengah

adalah dia, jari manis adalah kami, dan jari kelingking adalah kalian. 

 Trainer  berikan  contoh  kepada  peserta  mengangkat  telunjuk  maka  peserta  harus

menjawab kamu, jika trainer mengangkat jempol maka peserta menjawab saya, dan jika

trainer mengangkat jempol dan telunjuk maka peserta harus menjawab saya dan kamu

begitu seterusnya. 

 Ketika peserta sudah paham maka trainer memulai permainan dengan mengangkat jari

tangannya secara acak, trainer bisa menunjuk satu orang untuk menjawab dengan cepat. 

 Biasanya peserta lambat dalam memikirkan pasangannya. 

9. Tebak-tebakan

 Rumus dari ice breaking ini adalah

Ini= ayam

Yang ini= sapi

Kalau yang ini= kerbau 

 Trainer memberikan pertanyaan pada peserta dengan menunjuk jari-jari tangannya. 

 Peserta harus menjawab pertanyaan sesuai dengan kunci permainan di atas. 

 Trainer berhak mengacak pertanyaan dengan menunjuk sembarang jari-jari tangannya. 

 Ketika peserta sudah paham maka trainer memulai permainan. 

 Trainer boleh menanyakan satu orang peserta atau keseluruhan. 

 Biasanya peserta akan salah-salah dalam menjawab karena mereka fokus pada jari tangan

trainer padahal sesungguhnya jari hanya sebagai pengecoh dan seharusnya peserta hanya

fokus pada pertanyaannya saja. 

 Misalkan trainer bertanya “ini” maka jawabannya adalah “ayam”, jika trainer bertanya

“yang ini” maka jawabannya adalah “sapi” dan jika trainer bertanya “ini” dan “yang ini”

maka jawabannya adalah “ayam” dan “sapi”. 

10. Jika-Maka

 Bagi seluruh peserta menjadi dua kelompok. 

 Siapkan kertas dan pulpen. 

 Satu kelompok diberi nama kelompok JIKA dan tugasnya ialah menuliskan kalimat yang

diawali  kata  jika,  kelompok  lain  bernama  kelompok  MAKA dan  bertugas  menulis

kalimat yang diawali dengan kata maka. 

 Setelah peserta paham dengan tugasnya selanjutnya trainer memberikan waktu pada tiap

kelompok untuk menulis kalimat yang diawali dengan kata jika-maka sebanya 3 atau

sesuai yang diinginkan trainer. 

 Setelah  tiap  kelompok  selesai  dengan  tugasnya  masing-masing  selanjutnya  setiap

kelompok harus  mengutus  satu  orang perwakilan  untuk maju  ke  depan membacakan

tulisannya. 

 Tulisan dibaca secara berpasangan antara tulisan jika dan tulisan maka. 
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 Setelah kelompok JIKA selesai membacakan satu kalimatnya maka kelompok MAKA

harus menyambung kalimatnya dengan apa yang telah dia tuliskan bersama. 

 Biasanya yang terjadi ialah antara kalimat jika dan kalimat maka tidak nyambung satu

sama lain, contohnya “jika saya tidur, maka saya pintar”. Hal inilah yang nantinya akan

membuat canda tawa peserta. 

11. Kotak

 Peserta diminta untuk menjawab berapa angka dalam kotak yang kosong 

 Peserta  hanya  boleh  mengisi  kotak  yang  kosong  dengan  angka  1-9  dan  tidak  boleh

berulang. 

 Setiap angka dalam kotak pada arah horizontal dan vertical harus berjumlah 15. 

 Trainer   memberikan  waktu  yang  sedikit  kepada  peserta  untuk  mengisi  kotak  yang

kosong tersebut. 

 Peserta  yang  duluan  menyelesaikannya  dengan  benar  maka  akan  diberi  hadiah  oleh

trainer. 

12. Berhitung dengan Jari

 Umumnya  orang  berhitung  menggunakan  dengan  jari  seperti  1=telunjuk,  2=telunjuk,

3=jari tengah dan seterusnya. 

 Trainer bisa menggunakan jarinya berhitung dengan cara yang berbeda sesuai dengan

kreasinya sendiri. 

 Selanjutnya sampaikan kepada peserta cara berhitung kreasi baru tersebut. 

 Biasanya  peserta  akan  kesulitan  melakukan  seperti  yang  trainer  lakukan  karena

sesungguhnya permainan ini melatih keseimbangan otak kiri dan otak kanan. 

 Ulangi terus sampai peserta bisa meniru cara berhitung kreasi baru tersebut. 

13. Lomba Berhitung

 Trainer menantang satu peserta untuk berhitung. 

 Permainan ini adalah permainan menyebut angka atau melanjutkan perhitungan. 

 Peserta dan trainer hanya bisa menyebut angka maksimal sebanyak dua kali contoh 1,2 

bisa juga hanya satu angka saja. 

 Siapa yang bisa menyebut angka 20 maka dialah pemenangnya. 

 Sebagai kata kunci untuk menang maka trainer harus berhenti pada angka-angka berikut 

ini 2-5-8-11-14-17-20. 

14. Berhitung

 Peserta  membentuk  lingkaran  bisa  duduk  bisa  berdiri  sesuaikan  kondisi  dan  trainer

berada di dalam lingkaran. 

 Trainer menyampaikan aturan main yaitu setiap hitungan kelipatan 3 (sesuai kesepakatan

peserta) maka peserta tidak boleh menyebutkan angka kelipatan 3 tersebut melainkan

dengan menyebut nama atau bertepuk tangan, dan kemudian perhitungan dilanjutkan. 
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 Selanjutnya  trainer  bisa  merubah  permainan  dengan  cara  yang  berbeda  yakni  tiap

kelipatan tiga maka peserta harus menyebut nama peserta lalu peserta yang disebut harus

melanjutkan perhitungan dan seterusnya. 

 Selanjutnya trainer bisa menaikkan level permainan ke tingkat yang sulit lagi. 

 Contoh: kelipatan yang dipakai ada tiga yaitu kelipatan 2,kelipatan 3 dan kelipatan 5,

setiap muncul kelipatan 2 maka peserta harus mengucapkan kata “daar”, setiap muncul

kelipatan  3  maka  peserta  harus  mengucapkan  kata  “diir”,  dan  setiap  kali  muncul

kelipatan 5 maka peserta harus mengucapkan kata “door”, 6 adalah kelipatan 2 dan 3

maka peserta harus berkata “daar-diir” dan seterusnya, 10 adalah kelipatan 2 dan 5 maka

peserta harus berkata “daar-door” dan seterusnya. 

 Yang salah dalah permainan ini dianggap gugur dan perhitungan diulang kembali. 

15. Menyebut Objek

 Peserta membentuk lingkaran dan trainer berada di dalamnya. 

 Trainer menentukan kriteria objek yang bisa disebut seperti nama hewan,nama burung

dan lain-lain. 

 Peserta  harus  menyebut  nama  objek  sesuai  huruf  akhiran  yang  disebut  peserta

sebelumnya seperti orang pertama menyebut nangka maka orang kedua harus menyebut

nama buah yang awalannya huruf A seperti anggur. 

 Setelah  peserta  paham  maka  mentor  memulai  aksinya  dengan  memulai  menyebut

objeknya adalah buah lalu trainer menyebut apel atau yang lain lalu menunjuk salah satu

peserta 

 Peserta  tersebut  harus  melanjutkannya dengan menyebut  nama buah yang awalannya

huruf L lalu dilanjutkan oleh peserta di sebelahnya mengikuti putaran lingkaran. 

 Peserta yang salah dalam permainan ini akan dianggap gugur. 

 Agar lebih seru, trainer bisa mengganti objek dengan kata atau kalimat. 

16. Melempar Spidol

 Trainer memegang spidol. 

 Jika trainer melempar spidol ke atas maka peserta harus bertepuk tangan dan berdesis. 

 Saat spidol sampai pada tangan trainer maka peserta harus berhenti bertepuk tangan. 

 Tingkatkan kecepatan lemparan sehingga nantinya mengganggu konsentrasi peserta. 

 Semakin  lama  semakin  percepat  lemparan  hingga  pada  klimaks  dengan  jarak  yang

semakin dekat 

 Diakhir permainan trainer berpura-pura akan melempar spidol tersebut dan lihat apakah

ada peserta yang bertepuk tangan. 

17. Tebak Gaya

 Peserta membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari lima orang atau lebih. 

 Semua peserta menghadap ke belakang lalu trainer memanggil peserta paling belakang

dari  kelompok dan memperlihatkan gambar  atau  nama objek  entah  itu  nama hewan,

manusia, atau apapun. 
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 Setelah peserta tersebut mendapatkan gaya apa yang bisa dia sampaikan kepada orang

kedua  dia  harus  menepuk  punggung  temannya  atau  orang  kedua  lalu  orang  kedua

berbalik arah dan orang pertama menunjukkan gayanya untuk menyampaikan apa yang

dia lihat sebelumnya. 

 Selanjutnya orang kedua menepuk punggung orang ketiga lalu menunjukkan gayanya

sesuai apa yang dia tangkap dari orang pertama. 

 Dilanjutkan pada orang keempat dan orang kelima. 

 Tidak ada suara yang terdengar kecuali gerakan 

 Setelah  semua selesai  mintalah  pendapat  dari  tiap-tiap  peserta  atas  apa  yang mereka

tangkap  dari  gaya  atau  gerakan  yang  diperlihatkan  dan  bandingkan  semua  pendapat

dengan objek yang pertama. 

18. Harimau Makan Harimau

 Peserta membentuk lingkaran dan mengangkat kedua tangannya ke samping. 

 Tangan kanan terbuka lebar seperti meminta sesuatu dan tangan kiri dibuat seperti sedang

menunjuk. 

 Tangan kiri diletakkan pada tangan kanan teman disebelahnya dan seterusnya 

 Kunci  permainan  ini  ialah  ketika  trainer  menyebut  kata  harimau  dalam cerita  maka

peserta harus menangkap jari telunjuk peserta lain yang ada di atas tangan kanannya. 

 Disamping itu dia juga harus secepat mungkin untuk menjauhkan tangan kirinya dari atas

tangan kanan peserta lain agar tidak termakan. 

 Setelah peserta paham dengan aturan main maka trainer mulai bercerita. 

 Trainer harus bisa mengarang sebuah cerita, yang penting dalam cerita tersebut terdapat

kata harimau. 

 Peserta yang jarinya tertangkap dalam permainan ini bisa saja dihukum atau dianggap

gugur lalu permainan dilanjutkan kembali. 

*Kata harimau bisa diganti dengan nama hewan atau benda apapun.

19. Pecahkan Kode

 Peserta membentuk dua kelompok atau lebih. 

 Setiap kelompok hanya boleh membawa satu hp, satu pulpen, dan selembar kertas. 

 Peserta akan diberikan kode berupa angka oleh trainer. 

 Peserta  harus  memecahkan kode tersebut  lalu  mencari  maksud isi  kode tersebut  dan

memotonya  kemudian  memperlihatkannya  pada  trainer  untuk  memdapatkan  kode

selanjutnya. 

 Trainer hanya menyiapkan beberapa kode yang harus dipecahkan dan dicari. 

 Yang tercepat memecahkan semua kode maka merekalah yang menang. 

20. Rumus Benar-Salah

 Peserta dibagi menjadi dua kelompok atau lebih dan dihadapkan dengan trainer. 

 Trainer menjelaskan aturan main yaitu rumusnya benar-salah. 

 Jika  trainer  mengatakan  “maju-mundur”  maka  peserta  harus  maju  dan  maju  karena

rumusnya adalah “benar-salah”. 
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 Agar  menambah  keseruan,  ajak  peserta  untuk  berteriak  sesuai  dengan  arah

pergerakannya. 

 Trainer bisa menaikkan level permainan ke tingkat yang lebih tinggi. 

 Trainer mengganti rumusnya dengan “benar-salah-benar-salah” atau “benar-benar-salah-

salah”, sesuka hati trainer lalu mengucapkan perintah maju-mundur juga sesuka hati. 

 Peserta harus mengikuti rumus yang diberikan oleh trainer. 

 Kelompok yang salah dalam permainan ini akan dianggap gugur namun permainan tetap

dilanjutkan kembali hingga tersisa satu kelompok pemenang. 

21. Membentuk Kelompok

 Peserta dalam keadaan berbaris atau bentuk lingkaran. 

 Saat trainer berteriak 4 maka peserta harus membentuk kelompok yang terdiri dari empat

orang secepat mungkin. 

 Selanjutnya trainer berteriak 5 maka peserta harus membentuk kelompok yang terdiri

dari lima orang dan seterusnya. 

 Dalam permainan ini akan ada beberapa peserta yang tidak kebagian kelompok. 

 Peserta yang tidak kebagian kelompok boleh dihukum. 

*Agar  lebih  seru,  angka  bisa  diganti  dengan  kalimat  misalnya  “tugu  pahlawan”  yang

menunjukkan  angka 1  artinya  peserta  hanya diam di  tempat,  “menari  berpasangan”  yang

menunjukkan angka 2, “segitiga sama sisi” yang menunjukkan angka 3, dst.

22. Ekor-Naga

 Peserta dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari 9-10 orang. 

 Semakin banyak peserta maka akan semakin seru. 

 Dua kelompok tersebut harus membentuk barisan yang panjang dan saling menyambung

satu sama lain. 

 Hadapkan kelompok satu dan kelompok dua. 

 Peserta paling depan bertindak sebagai kepala naga dan peserta paling belakang sebagai

ekor naga. 

 Kepala naga harus memakan ekor naga kelompok lain dan begitupun sebaliknya. 

 Ekor naga harus menghindar dari kepala naga yang mengintainya. 

 Saat trainer memulai permainan maka peserta  harus bergerak secepat  mungkin untuk

menjalankan misinya. 

23. Lomba Buat Ikatan Panjang

 Bagi peserta menjadi dua kelompok yang terdiri dari 10 orang atau lebih. 

 Kunci dalam permainan ini ialah peserta harus membuat ikatan yang paling panjang. 

 Peserta hanya boleh menggunakan sesuatu yang ada pada dirinya untuk dijadikan sebagai

ikatan baik itu tali sepatu, sandal, ikat pinggang, sepatu, kaos kaki, dan bisa juga anda

saling  berpegangan  tangan  antar  peserta  kelompok  namun  sebaiknya  hal  ini  jangan

disampaikan kepada peserta. 

 Biarkan  peserta  melakukannya  sesuai  dengan  kreativitas  mereka  hingga  batas  waktu

habis. 
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Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu

Peraturan  Komisi  Informasi  No.  1  Tahun  2013  tentang  Prosedur  Penyelesaian  Sengketa

Informasi Publik.

Peraturan  Komisi  Informasi  Publik  No.  1  Tahun  2014  tentang  Standar  Layanan  dan

Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Portal
https://tekoneko.net

http://pattiro.org

https://geotimes.co.id

http://www.hukumonline.com

www.aasaragih.wordpress.com
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Dokumentasi Media Publikasi Bawaslu  

 

 

 

 

 

 

1. Website Bawaslu 

 

 
 

~ Valid, lengkap, dan resmi ~ 

Dapatkan berbagai informasi terkait kepemiluan yang valid, lengkap,  dan resmi  

hanya dari website bawaslu. 

 



2. Akun twitter Bawaslu 

 

~ Aktual, tanpa hoax ~ 

Cuitan yang jujur selalu siap mengawasi penyelenggaraan pemilu, kapan saja, dimana saja.  

Hanya dari twitter bawaslu. 

 

  



3. Akun instagram Bawaslu 

 

~ Perspektif yang objektif ~ 

Sorot mata yang tajam selalu siap mengawasi pemilu demi menegakkan keadilan pemilu di republik ini. 

Perspektif yang objektif hanya datang dari sorot mata tajam Bawaslu. 

 



4. Akun facebook Bawaslu 

 

~  Postingan berkualitas dari Bawaslu ~ 

 

5. Channel youtube Bawaslu 

 

~ Awasi dari mana saja dan kapan saja ~ 

 

  



6. Halaman form pelaporan dugaan pelanggaran online 

 
~ Kini bisa online ! ~ 
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~ Dari mana saja dan kapan saja ~ 
Pembuatan laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemilu dapat dilakukan dari genggaman.  

Belum pernah sepraktis ini sebelumnya ! 

 

 
 

Tampilan antar muka pengguna aplikasi Gowaslu 

 

 

 

Segera unduh aplikasinya di :  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gowaslutech.gowaslu&hl=en 

Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350 

Telepon 021-3905889 / 3907911 

Laman : bawaslu.go.id 

 



 

 

 

 

 

 

GAMBARAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PASANGAN CALON 

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 2018 

Badan Pengawas Pemilihan Umum 
 

 
PENGANTAR 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan pemetaan terhadap Laporan Awal Dana 

Kampanye (LADK) pasangan calon dalam Pilkada 2018. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa 

uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon  dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan. 

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana 

Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan 

pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan 

sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan 

pihak lain. 

Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, 

akuntabel, dan transparan. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon 

dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang 

sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye 

sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan. 

LADK adalah pembukuan yang memuat informasi: a. Rekening Khusus Dana Kampanye; b. sumber 

perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang 

diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan d. penerimaan sumbangan yang 

bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik  atau  Gabungan Partai Politik dan pihak lain. 

Pembukuan LADK dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada 

saat penetapan Pasangan Calon. 

Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil 

Walikota 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye. LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau 

KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. 



1 – 3 Miliar (11 Pasangan Calon) 

100 Juta – 1 Miliar (132 Pasangan Calon) 

10 Juta – 100 Juta (105 Pasangan Calon) 

1 – 10 Juta (121 Pasangan Calon) 

0 – 1 Juta (61 Pasangan Calon) 

Bawaslu mengumpulkan seluruh LADK pasangan calon Gubernur, Bupati dan Walikota. BAWASLU 

melakukan Analisa Awal terhadap jumlah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) terhadap 431 Pasangan 

Calon tingkat Kabupaten/Kota dan 55 Pasangan Calon tingkat Gubernur. Fokus Analisis terhadap Jumlah 

Dana Kampanye dari data LADK yang sudah dihimpun oleh Bawaslu RI. 

PENERIMAAN PASANGAN CALON 

Dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pasangan calon bupati dan walikota, tergambar jumlah 

Penerimaan yang bervariasi. Dari 430 pasangan calon, paling banyak dana awal kampanyenya berada di 

Rp 100 juta s/d 1 Miliar yaitu 132 pasangan calon. 121 pasangan calon mencatat Penerimaan sebesar 1 

juta s/d 10 juta. 105 pasangan calon mencatat dana awal kampanyenya sebesar Rp 10 juta s/d 100 

juta. 61 pasangan calon hanya mencatatkan dana kampanyenya sebesar Rp 0 – 1 juta. Penerimaan yang 

paling besar dicatat oleh 11 pasangan calon dengan dana di antara Rp 1 Miliar s/d Rp 3 Miliar. 

 
 
 

 

 
 

11 Pasangan Calon yang mencatat Dana Awal Kampanye paling besar dari total penerimaan berupa 

(sumbangan pasangan calon dan pihak lain (sumbangan perseorangan, swasta dan kelompok) adalah 

pasangan calon Luthfi-Qomar di Kabupaten Cirebon sebesar Rp 2.640.000.000, pasangan Padil Karsoma-

Acep Maman di Purwakarta sebesar Rp 2.500.000, pasangan calon Lombok Timur Haerul Warisin- H. 

Machsun Ridwainny sebesar Rp 2,001,000,000, pasangan calon Padangsidempuan Irsan Efendi Nasution, 

Sh-Ir.H.Arwin Siregar.Mm Rp 2,000,000,000, dengan rincian pasangan calon lainnya sebagai 

berikut: 

 
 
 

NO KABUPATEN/KOTA NAMA PASANGAN CALON TOTAL PENERIMAAN 
(Rp) 

1. Kabupaten Cirebon Luthfi-Qomar 2,640,000,000 

2. Purwakarta Drs. Padil Karsoma M.Si-Acep Maman 2,500,000,000 

3. Lombok Timur Haerul Warisin- H. Machsun Ridwainny 2,001,000,000 

 
4. 

 
Padangsidimpuan 

Irsan Efendi Nasution,Sh-Ir.H.Arwin 
Siregar.Mm 

 
2,000,000,000 

5. Ogan Komering Ilir H. Azhari Dan H. Qomarus Zaman 1,865,000,000 



 
6. 

 
Maluku Tenggara 

Drs. Muhamad Thaher Hanubun Dan Ir. 
Petrus Beruatwarin, M.Si 

 
1,500,000,000 

 
7. 

 
Kota Bekasi 

Dr. Rahmat Effendi Dan Dr. Tri Adhianto 
Tjahyono, Se. , Mm 

 
1,371,000,000 

8. Subang Hj. Imas Aryumningsih Se Dan Sutarno 1,040,000,000 

9. Ogan Komering Ilir H.Iskandar, Se Dan H. M. Dja'far Shodiq 1,020,000,000 

 
10. 

 
Tapanuli Utara 

Drs. Nikson Nababan, M.Si Dan Sarlandy 
Hutabarat, Sh 

 
1,005,000,000 

11. Kabupaten Cirebon Sunjaya-Imron 1,000,000,000 

 
 

11 Pasangan Calon yang mencatat Dana Awal Kampanye terkecil dari total penerimaan berupa 

(sumbangan pasangan calon dan pihak lain (sumbangan perseorangan, swasta dan kelompok). Adapun 

terhadap Penerimaan yang terkecil dari pasangan calon adalah pasangan calon Sanwasi-Taufan Anshar di 

Majalengka sebesar Rp 50.000, pasangan calon Ir. H. Hapit Padli, Mm Dan H. Erlansyah Rumsyah, Se, Mm 

di Lahat sebesar Rp 50.000 dan pasangan calon Drs.Kh.Salwa Arifin & H.Irwan Bachtiar Rahmat.Se Mse di 

Bondowoso sebesar Rp 50.000. Sedangkan penerimaan terkecil lainnya adalah pasangan calon H. 

Zulkarnaen, M, Si Dan M. Jasa di Aceh Selatan sebesar Rp 100.000. Pasangan calon lainnya adalah David 

Suardi - Drs. Bakhsir, Mm di Bengkulu sebesar Rp 100.000, dengan rincian pasangan calon lainnya sebagai 

berikut: 

 
 

NO KABUPATEN/KOTA NAMA PASANGAN CALON 
TOTAL 

PENERIMAAN 
(Rp) 

1. Aceh Selatan H. Zulkarnaen, M, Si Dan M. Jasa 100,000 

2. Aceh Selatan Karman Dan Afdhal 100,000 

3. Bengkulu David Suardi - Drs. Bakhsir, Mm 100,000 

4. Kota Serang Samsul Hidayat-Rohman 100,000 

5. Magetan Miratul Mukminin Dan Joko Suyono 100,000 

6. Magetan Suprawoto - Nanik Endang Rusminiarti 100,000 

7. Purwakarta Ir. H. Zainal Arifin, Mt Dan Luthfi, A.Md 100,000 

8. Sampang H. Slamet Junaidi Dan H. Abdullah Hidayat               100,000 

9.  
Bondowoso 

Drs.Kh.Salwa Arifin & H.Irwan Bachtiar 
Rahmat.Se Mse 

 
50,000 

10.  
Lahat 

Ir. H. Hapit Padli, Mm Dan H. Erlansyah 
Rumsyah, Se, Mm 

 
50,000 

11.  
Majalengka 

Dr. H. Sanwasi, Mm. Dan Drs. H. M. 
Taufan Ansyar 

 
50,000 

 
 

SUMBANGAN PASANGAN CALON 

Sumbangan pasangan calon dalam pemilihan kepada daerah dari 430 daerah dapat dirinci dengan 7 

pasangan calon memiliki dana kampanye sebesar Rp 1 s/d Rp 2,5 Miliar. 107 pasangan calon 

memiliki dana kampanye 100 juta s/d 1 Miliar, 97 pasangan calon memiliki dana kampanye sebesar Rp 

10 juta s/d Rp 100 juta, 96 pasangan calon memiliki dana kampanye Rp 1 juta s/d Rp 5 juta dan 123 

pasangan calon memiliki dana kampanye Rp 0 s/d Rp 1 juta. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Sumber LADK pasangan calon salah satunya bersumber dari Pasangan calon yang menyumbang dan 

dilaporkan dalam LADK pasangan calon itu sendiri. Sumbangan pasangan calon tidak ada batasaannya 

dalam sumbangan dana kampanye. Berikut laporan sumbangan terbesar dari pasangan calon, dengan 

rincian sebagai berikut; 

 
 
 

NO NAMA 

KABUPATEN/KOTA 

NAMA PASANGAN CALON DARI PASANGAN 

CALON (Rp) 

1. Purwakarta Drs. Padil Karsoma M.Si-Acep Maman 2,500,000,000 

2. Lombok Timur Haerul Warisin-Machsun Ridwainny 2,001,000,000 

3. Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution,Sh-Ir.H.Arwin 

Siregar.Mm 

2,000,000,000 

4. Maluku Tenggara Drs. Muhamad Thaher Hanubun Dan Ir. 

Petrus Beruatwarin, M.Si 

1,500,000,000 

5. Subang Hj. Imas Aryumningsih Se Dan Sutarno 1,040,000,000 

6. Kabupaten Cirebon Sunjaya-Imron 1,000,000,000 

7. Ogan Komering Ilir H.Iskandar, Se Dan H. M. Dja'far Shodiq 1,000,000,000 

 
 

Dalam laporan LADK termuat didalamnya isian tentang adanya sumbangan dari pasangan calon dan 

sumbangan dari pihak lain (sumbangan perseorangan, swasta dan kelompok). Adapun pasangan calon 

yang tidak mendapatkan Sumbangan dana kampanye dari pasangan calon sendiri, artinya dana yang 

digunakan untuk pembukaan rekening berasal dari sumbangan pihak lain, berikut rincian pasangan calon 

yang sumbangannya tidak bersumber dari pasangan calon, adalah: 

1 – 2,5 Miliar (7 Pasangan Calon) 

100 Juta – 1 Miliar (107 Pasangan Calon) 

10 Juta – 100 Juta (97 Pasangan Calon) 

1 – 5 Juta (96 Pasangan Calon) 

0 – 1 Juta (123 Pasangan Calon 



PROPINSI KABUPATEN/KOTA NAMA PASANGAN CALON 

Kepulauan Bangka 

Belitung 

Bangka Kms Daniel - Fadillah Sabri St, M.Eng 

Sulawesi Selatan Bantaeng Dra.Hj. Andi Sugiarti Mangun Karim, M,Si Dan 

Andi Mappatoba 

Kalimantan Tengah Barito Timur Ampera Ay Mebas Dan Habib Said Abdul Saleh 

Sumatera Utara Batu Bara Khairil Anwar,Sh.,M.Si Dan Drs.H.Sofyan Alwi, 

M.Hum 

Jawa Timur Bojonegoro Drs. Basuki, M.Pd, M.Pd.I Dan Pudji Dewanto, 

Sh, Mm 

Sulawesi Utara Bolaang Mongondow 

Utara 

Calon Bupati Drs.Depri Pontoh Dan Calon 

Wakil Bupati Drs.Amin Lasena,M.Ap 

Jawa Timur Bondowoso Drs.Kh.Salwa Arifin & H.Irwan Bachtiar 

Rahmat.Se Mse 

Jawa Timur Bondowoso H.Ahnad Dafir & Drs.H.Hidayat 

Sumatera Utara Dairi Depriwanto Sitohang/Azhar Bintang 

Sumatera Utara Dairi Dr.Eddy Keleng Ate Berutu/ Jimmy Andrea 

Lukita Sihombing, Sh 

Sulawesi Tengah Donggala Drs. Kasman Lassa, Sh Dan Moh. Yasin, S.Sos 

Kalimantan Tengah Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos - Dr. Drs.Gaya, M.Pd.H 

Kalimantan Tengah Gunung Mas Jaya Samaya Monong, Se., M.Si - Ir. Efrensia 

L.P Umbing, M.Si 

Papua Jayawijaya Jhon Richard Banua, Se., M.Si. Dan Marthin 

Yogobi, Sh., Mh. 

Jawa Timur Jombang Hj. Mundjidah Wahab – Sumrambah 

Jawa Timur Kab. Lumajang H. Thoriqul Haq, Mml - Ir. Indah Amperawati, 

M.Si 

Jawa Timur Kab.Pasuruan Gus Irsyad Yusuf Dan Gus Mujib Imron 

Jawa Barat Kabupaten Cirebon Luthfi-Qomar 

Sulawesi Utara Kabupaten Kepulauan 

Siau Tagulandang Biaro 

Evangelian Sasingen Dan Jhon Heit Palandung 

Sulawesi Utara Kabupaten Kepulauan 

Siau Tagulandang Biaro 

Alfrets Ronald Takarendehang Dan Jutixel 

Rudolf Parera 

Sulawesi Utara Kabupaten Kepulauan 

Siau Tagulandang Biaro 

Siswa Silinder, Se Dan Heronimus Makax 

Nasional, Se 

Sulawesi Utara Kabupaten Kepulauan 

Siau Tagulandang Biaro 

Ad Almost Berd Maliogha Dan Elians Bawole, 

Se 

Kalimantan Barat Kayong Utara Abdul Halim Hasin,S.Ip.,M.Si & Bukhori 

Sulawesi Utara Kepulauan Siau 

Tagulandang Biaro 

Alfrets Ronald Takarendehang Dan Ir. Jutixel 

Rudolf Parera 

Bali Klungkung Tjokorda Bagus Oka Dan I Ketut Mandia 

Sulawesi Tenggara Kolaka Asmani Arif - Syahrul Beddu 

Sulawesi Tenggara Konawe Muliati Saiman, S.Si Dan Ir. Mansur, M.Tp 

Sulawesi Tenggara Konawe H. Litanto, Sh., M.Si Dan Hj. Murni Tombili 

Sulawesi Tenggara Konawe Kery Saipul Konggoasa Dan Gusli Topan 
Sabara, St. Mm 



Gorontalo Kota Gorontalo H. Adhan Dambea Sh, S. Sos, Ma Dan Hardi 

Saleh Hemeto,Se, M. Si 

Sulawesi Utara Kota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara & Nayodo Koerniawan, Sh 

Sulawesi Utara Kota Kotamobagu Drs. Hi. Jainuddin Damopolii & Drs. Suharjo 

Makalalag 

Jawa Timur Kota Madiun Drs. Maidi, S.H., M.M., M.Pd Dan Inda Raya 

Ayu Miko Saputri, S.E., M.I.B 

Jawa Timur Kota Madiun Dr. Harryadin Mahardika, M.M., Ph.D. & Arief 

Rahman, St., M.M. 

Jawa Timur Kota Madiun Yusuf Rohana, St & Bambang Wahyudi, St 

Jawa Timur Kota Malang H. Anton - Syamsul Machmud, Se. 

Sumatera Barat Kota Padang Mahyeldi - Hendri Septa 

Jawa Barat Kota Sukabumi Dermawan 

Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah- Maya Suryanti 

Jawa Tengah Kota Tegal H.Dedy Yon Supriyono, Se, Mm - H. 

Muhammad Jumari, St, Mm 

Jawa Tengah Kota Tegal Kh.Habib Zaenal Abidin, Se - Tanty Prasetyo 

Mungkin, Sh, Mm 

Jawa Tengah Kota Tegal Herujito, Sip – Sugono 

Kalimantan Barat Kubu Raya Muda Mahendrawan,Sh Dan Sujiwo,Se 

Kalimantan Barat Kubu Raya Ir. H.Werry Syahrial,Mh Dan H. Muhammad 

Nasir Maksudi 

Sumatera Selatan Lahat Nopran Marjani, S.Pd Dan Herliansyah, Sh. Mh 

Sumatera Selatan Lahat Cik Ujang Sh, Dan H. Haryanto, Se, Mm 

Sumatera Selatan Lahat Bursah Zarnubi, Se Dan Drs. Parhan Berza, Mm 

Lampung Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara Dan Budi Utomo 

Lampung Lampung Utara Hi. Aprozi Alam Dan Dra.Ice Suryana,S.Pd 

Lampung Lampung Utara H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.Stp.,M.H Dan 

H. Budi Utomo,S.E.,M.M 

Lampung Lampung Utara Drs. Hi. Zainal Abidin, Mm Dan M. Yusrizal, St 

Banten Lebak Hj. Iti Octavia Jayabaya Dan H. Ade Sumardi 

Sumatera Barat Padang Mahyeldi - Hendri Septa 

Kalimantan Tengah Palangka Raya Fairid Naparin,Se - Hj. Umi Mustikah,Sh 

Jawa Timur Pamekasan Dr. Kh. Kholilurrahman, Sh, M.Si - Fathor 

Rohman, M.Si 

Kepulauan Bangka 

Belitung 

Pangkalpinang H. Maulan Aklil, Sip., M.Si Dan Muhammad 

Sopian, Ba 

Sulawesi Tengah Parigi Moutong Erwin Burase, S. Kom - Rahmawati M. Nur, S. 

Ag 

Kalimantan Timur Penajam Paser Utara Andi Harahap Dan Fadly Imawan (Ahli) 

Aceh Pidie Jaya Ir.H. Yusri Yusuf - Kolonel (Purn) Saifullah 

Sumatera Selatan Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya, Mm Dan H. Andriansyah 

Fikri, Sh 

Jawa Barat Purwakarta Hj. Anne Ratna Mustika Dan H. Aming 

Jawa Timur Sampang H. Slamet Junaidi Dan H. Abdullah Hidayat ( 
Jihad ) 



SUMBANGAN 
PARTAI POLITIK 

ADA 

(18 Pasangan 
Calon) 

4.517.000.000. 
 
 

TIDAK ADA 

(354 Pasangan 
Calon) 

40.689.503.147 

Sulawesi Selatan Sinjai Andi Seto Ghadista Adalah Sh Llm Dan 

A.Kartini Sp.Ms.P 

Aceh Subulussalam Hj. Sartina, Se, M.Si - Dedi Anwar Bancin Se 

Aceh Subulussalam H. Anasri, St, Mt - Sabaruddin S,S.Pd.I 

Aceh Subulussalam H. Affan Alfian, Se - Drs. Salmaza, M.Ap 

Kalimantan Selatan Tanah Laut H. Sukamta - Abdi Rahman, S.Pd 

Kalimantan Selatan Tanah Laut H. Bambang Alamsyah, St - Ir. H. Ahmad Nizar, 

S.Sos, M.Si 

Kepulauan Riau Tanjungpinang Lis Darmasyah, Sh 

Kalimantan Selatan Tapin Drs H. Arifin Arpan, Mm - H. Syafrudin Noor, 

Se S.Sos 

Kalimantan Utara Tarakan Dr. Khairul, M.Kes - Effendhi Djuprianto, Sh 

Sulawesi Selatan Wajo Dr.H.Baso Rahmanuddin, Mm., M.Kes Dan K.H. 

Anwar Sadat Bin Abdul Malik, Lc., Ma 

 
 

SUMBANGAN KEPADA PASANGAN CALON YANG BERSUMBER DARI PARTAI POLITIK 

Laporan LADK pasangan calon dalam Pilakda 2018, terdapat pasangan calon yang melaporkan penerimaan 

sumbangan dalam LADK yang bersumber dari sumbangan partai politik yang tidak ada batasannya. 

Terdapat 18 pasangan calon yang melaporkan sumbangan bersumber dari partai politik dengan total 

seluruhnya sebesar Rp 4.517.000.000. Sedangkan terdapat 354 pasangan calon melaporkan tidak 

menerima sumbangan dari partai politik, total penerimaan sumbangan 354 pasangan calon selain dari 

sumbangan partai poliitk (sumbangan berasal dari pasangan calon atau sumbangan dari 

perseorangan atau sumbangan dari kelompok atau sumbangan dari swasta), dengan total 

seluruhnya sebesar Rp 40.689.503.147. 

 
 



Berikut  adalah daftar nama 18 pasangan calon yang melaporkan laporan sumbangan yang bersumber 

dari partai politik atau gabungan partai politik; 

 
 

NO NAMA 

KABUPATEN/KOTA 

NAMA PASANGAN CALON TOTAL PENERIMAAN 

DARI PARTAI POLITIK 

ATAU GABUNGAN 

PARTAI POLITIK (Rp) 

1 Kota Bekasi Dr. Rahmat Effendi Dan Dr. Tri 

Adhianto Tjahyono, Se. , Mm 
 
1,271,000,000 

2 Kabupaten Cirebon Luthfi-Qomar  
1,000,000,000 

3 Lahat Bursah Zarnubi, Se Dan Drs. 

Parhan Berza, Mm 
 
850,000,000 

4 Bondowoso H.Ahnad Dafir & Drs.H.Hidayat  
750,000,000 

5 Kota Padang Mahyeldi - Hendri Septa  
120,000,000 

6 Padang Mahyeldi - Hendri Septa  
120,000,000 

7 Pangkalpinang H. Maulan Aklil, Sip., M.Si Dan 

Muhammad Sopian, Ba 
 
110,000,000 

8 Kota Malang H. Anton - Syamsul Machmud, 

Se. 
 
100,000,000 

9 Kota Tegal Herujito, Sip - Sugono  
50,500,000 

10 Kota Bekasi Drs.Nur Suprianto, Mm Dan 

Dr.H.Adhy Firdaus Saady, M.Sc 
 
50,000,000 

11 Pidie Jaya H.Aiyub Abbas - H. Said Mulyadi, 

Se, M.Si 
 
46,000,000 

12 Ogan Komering Ilir H.Iskandar, Se Dan H. M. Dja'far 

Shodiq 
 
20,000,000 

13 Sikka Alexander Longginus Dan 

Fransiskus Stephanus Say 
 
15,000,000 

14 Kota Madiun Drs. Maidi, S.H., M.M., M.Pd 

Dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, 

S.E., M.I.B 

 
10,000,000 

15 Kabupaten 

Kepulauan Talaud 

Welly Titah Dan Heber Pasiak  
1,500,000 

16 Bangkalan H. Imam Buchori, Sh Dan Ir. H. 
Mondir A Rofii 

 
1,000,000 

17 Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron Dan 

Drs. Mohni, Mm 
 
1,000,000 



18 Klungkung Tjokorda Bagus Oka Dan I Ketut 

Mandia 
 
1,000,000 

 
 
 
 

SUMBANGAN KEPADA PASANGAN CALON YANG BERSUMBER DARI PERSEORANGAN, KELOMPOK DAN 

BADAN USAHA 

Laporan LADK pasangan calon dalam Pilakda 2018, terdapat pasangan calon yang melaporkan penerimaan 

sumbangan dalam LADK yang bersumber dari pihak lain antara lain sumbangan dari perseorangan, 

kelompok dan badan swasta. Terdapat 56 pasangan calon yang melaporkan sumbangan bersumber dari 

perseorangan dengan total seluruhnya sebesar Rp 3.595.094.000. Sedangkan terdapat 4 pasangan 

calon menerima sumbangan dari kelompok dengan total seluruhnya sebesar Rp 935.000.000 dan 

terdapat 11 pasangan calon yang menerima sumbangan dari badan swasta dengan total 

seluruhnya sebesar Rp 4.354.241.988. 

 
 
 

 

   3.595.094.000 
 
 
 

 

   935.000.000 
 
 
 

 

   4.354.241.988 
 
 
 
 
 

Berikut adalah daftar nama 56 pasangan calon yang melaporkan laporan sumbangan yang bersumber dari 

perseorangan dengan total penerimaannya; 

 
 
 

NO NAMA 

KABUPATEN/KOTA 

NAMA PASANGAN CALON SUMBANGAN PIHAK 

LAIN 

PERSEORANGAN 
(Rp) 

1 Kabupaten 
Kuningan 

dr.Toto Taufikurohman Kosim & 
Yosa Octora Santono, S.Si., MM 

 
525,000,000 

2 JAYAWIJAYA JHON RICHARD BANUA, SE., M.Si. 

dan MARTHIN YOGOBI, SH., MH. 
 
425,000,000 

SUMBANGAN 
PERSEORANGAN 

(56 Paslon) 

 
SUMBANGAN 

SUMBANGAN    KELOMPOK 
PIHAK LAIN 

(4 Paslon) 
 

SUMBANGAN 
BADAN SWASTA 

(11 Paslon) 



3 Kota tangerang H. Arief Rachadiono Wismansyah 

dan H. Syahrudin 
 
300,000,000 

4 Kota TANGERANG H. ARIF R WISMANSYAH DAN H. 

SYAHRUDIN 
 
300,000,000 

5 Sinjai H.Sabirin Yahya, S.Sos, dan Andi 

Mahayanto Massardi, SH.,MH 
 
235,000,000 

6 TARAKAN Ir. SOFIAN, M.Si - SABAR SANTUSO, 

ST., M.Pd 
 
200,000,000 

7 Kabupaten Cirebon Luthfi-Qomar  
150,000,000 

8 Pidie Jaya Muhammad Yusuf - Ir. H. Anwar 

Ishak 
 
130,000,000 

9 Majalengka Dr. H. Karna sobahi, M.M.Pd. dan 

Tarsono D. Mardiana 
 
100,000,000 

10 KAYONG UTARA DRS. CITRA DUANI & H.EFFENDI 

AHMAD, S.Pd.I 
 
95,000,000 

11 Morowali Taslim & Najamudin  
81,044,000 

12 Kota Kediri Abdullah Abu dan Lilik Muhibbah  
80,000,000 

13 Alor Amon Djobo dan Imran Duru  
75,000,000 

14 Barito Timur Pancani Gandrung, SH., M.Si dan H. 

Mukhtar Abdul Rahman 
 
75,000,000 

15 Kota Bekasi Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri 

Adhianto Tjahyono, SE. , MM 
 
75,000,000 

16 Kota Serang Syafrudin-Subadri Usuludin  
75,000,000 

17 Ogan komering ilir H. Azhari dan H. Qomarus Zaman  
75,000,000 

18 Kolaka ahmad syafei - muh jayadin  
50,000,000 

19 Kota Padang Emzalmi - Seseorang Ayunda  
50,000,000 

20 Kota 

Tanjungpinang 

Syahrul-Rahma  
50,000,000 

21 Padang Emzalmi - Desri Ayunda  
50,000,000 

22 Sinjai Andi Seto Ghadista Adalah SH LLM 

dan A.Kartini SP.MS.P 
 
50,000,000 

23 BOLAANG 

MONGONDOW 

UTARA 

CALON BUPATI KAREL BANGKO, SH 

CALON WAKIL BUPATI ARMAN 

LUMOTO, S.Ag, M.Pd.I 

 
40,800,000 

24 Konawe H. irawan laliasa, S.E., M.Si dan adi 

jaya putra, B.BUS., M.COM 
 
40,000,000 

25 Tanjungpinang Syahrul, S.Pd - Rahma, S.IP  
32,000,000 



26 SIKKA FRANSISKUS ROBERTO DIOGO DAN 

ROMANUS WOGA 
 
30,000,000 

27 Lombok barat Fauzan khalid dan sumiatun  
25,000,000 

28 PAMEKASAN Dr. KH. KHOLILURRAHMAN, SH, 

M.Si - FATHOR ROHMAN, M.Si 
 
25,000,000 

29 Donggala Drs. Kasman Lassa, SH dan Moh. 

Yasin, S.Sos 
 
22,000,000 

30 KERINCI Zainal Abidin, SH., MH. dan Arsal 

Apri 
 
20,000,000 

31 Pinrang H. JAMALUDDIN JAFAR, SH., MH 

dan H. A. SOFYAN NAWIR, S, Sos 
 
20,000,000 

32 Kabupaten 

Mempawah 

DR. H RAHMAD SATRIA SH. MH - H. 

RIDWAN RUSLI,. SH., MM 
 
17,800,000 

33 JOMBANG DR. SYAFIIN, SH, MM, MH - H. 

CHOIRUL ANAM, ST 
 
14,000,000 

34 pidie jaya H.Aiyub Abbas - H. Said Mulyadi, 

SE, M.Si 
 
14,000,000 

35 KOTA 

KOTAMOBAGU 

DRS. HI. JAINUDDIN DAMOPOLII & 

DRS. SUHARJO MAKALALAG 
 
10,000,000 

36 KOTA BAUBAU Hj. WA ODE MAASRA MANARFA 

DAN IKHSAN ISMAIL 
 
5,500,000 

37 BOLAANG 

MONGONDOW 

UTARA 

CALON BUPATI Drs.DEPRI PONTOH 

DAN CALON WAKIL BUPATI 

Drs.AMIN LASENA,M.AP 

 
5,250,000 

38 Lebak Hj. Iti Octavia Jayabaya dan H. Ade 
Sumardi 

 
5,000,000 

39 BANTAENG DR.H.ILHAM SYAH AZIKIN, M.Si dan 

Drs.H.SAHABUDDIN 
 
3,500,000 

40 PAMEKASAN H. BADDRUT TAMAM, S.PSI - 

RAJA'E, S.H.I. 
 
3,000,000 

41 KAB. LUMAJANG H. THORIQUL HAQ, MML - IR. 

INDAH AMPERAWATI, M.SI 
 
2,000,000 

42 SIKKA ALEXANDER LONGGINUS DAN 

FRANSISKUS STEPHANUS SAY 
 
2,000,000 

43 BANTAENG Dra.Hj. ANDI SUGIARTI MANGUN 

KARIM, M,Si dan ANDI 
MAPPATOBA 

 
1,500,000 

44 Tulungagung Margiono/Eko Prisdianto  
1,300,000 

45 Barito Timur Ampera AY Mebas dan Habib Said 

Abdul Saleh 
 
1,000,000 

46 BOJONEGORO Drs. BASUKI, M.Pd, M.Pd.I dan 

PUDJI DEWANTO, SH, MM 
 
1,000,000 

47 JOMBANG HJ. MUNDJIDAH WAHAB - 
SUMRAMBAH 

 
1,000,000 



48 KAYONG UTARA ABDUL HALIM HASIN,S.IP.,M.Si & 

BUKHORI 
 
1,000,000 

49 Kota Tegal Drs.H.Mohammad Nur Sholeh.M - 

H. Wartono 
 
1,000,000 

50 padang lawas H. Tondi Roni Tua dan Ir. H 

Syarifuddin Hasibuan,Ms.i 
 
1,000,000 

51 PENAJAM PASER 

UTARA 

ANDI HARAHAP DAN FADLY 

IMAWAN (AHLI) 
 
1,000,000 

52 Purwakarta Hj. Anne Ratna Mustika dan H. 

Aming 
 
1,000,000 

53 Tapin Drs H. Arifin Arpan, MM - H. 

Syafrudin Noor, SE S.Sos 
 
1,000,000 

54 KERINCI Drs. H. Adirozal, M,Si. dan Ir. H. Ami 

Taher 
 
250,000 

55 Sampang H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah 

Hidayat ( Jihad ) 
 
100,000 

56 BONDOWOSO Drs.kh.salwa arifin & H.irwan 

Bachtiar Rahmat.SE MSE 
 
50,000 

 
 

Berikut adalah daftar nama 4 pasangan calon yang melaporkan laporan sumbangan yang bersumber dari 

kelompok dengan total penerimaannya; 
 

NO NAMA 

KABUPATEN/KOTA 

NAMA PASANGAN CALON SUMBANGAN PIHAK 

LAIN KELOMPOK (Rp) 

1 Kolaka ahmad syafei - muh jayadin 420000000 

2 Kabupaten Cirebon Luthfi-Qomar 240000000 

3 Kabupaten Kuningan dr.Toto Taufikurohman Kosim 

& Yosa Octora Santono, S.Si., 
MM 

200000000 

4 Kota Bekasi Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri 

Adhianto Tjahyono, SE. , MM 

75000000 

 
 

Berikut  adalah daftar nama 11 pasangan calon yang melaporkan laporan sumbangan yang bersumber dari 

badan swasta dengan total penerimaannya; 
 

NO NAMA 

KABUPATEN/KOTA 

NAMA PASANGAN CALON SUMBANGAN PIHAK LAIN 

BADAN SWASTA (Rp) 

1 Ogan komering ilir H. Azhari dan H. Qomarus Zaman  
1,640,000,000 

2 Kabupaten Cirebon Luthfi-Qomar  
750,000,000 

3 Morowali Taslim & Najamudin  
521,005,000 

4 Pinrang H. JAMALUDDIN JAFAR, SH., MH dan H. A. 
SOFYAN NAWIR, S, Sos 

 
480,000,000 



5 Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya, MM dan H. 

Andriansyah Fikri, SH 
 
250,200,000 

6 Sinjai H.Sabirin Yahya, S.Sos, dan Andi 

Mahayanto Massardi, SH.,MH 
 
250,000,000 

7 Donggala Drs. Kasman Lassa, SH dan Moh. Yasin, 

S.Sos 
 
155,000,000 

8 Pidie Jaya Muhammad Yusuf - Ir. H. Anwar Ishak  
138,000,000 

9 KERINCI Monadi, S.Sos., M,Si. dan Edison, S.H  
100,000,000 

10 Kota Bekasi Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto 

Tjahyono, SE. , MM 
 
70,000,000 

11 Klungkung Tjokorda Bagus Oka dan I Ketut Mandia  
36,988 

 
 

DANA KAMPANYE DI LUAR REKENING DAN DI DALAM REKENING DANA KAMPANYE  

Dalam laporan LADK tergambar laporan pasangan calon yang memuat penerimaan baik dari pasangan 

calon, partai politik atau sumbangan dari pihak lainnya. Seluruh penerimaan sumbangan dalam bentuk 

uang atau barang wajib dilaporkan oleh pasangan calon dan seluruh sumbangan dalam bentuk uang harus 

masuk kedalam rekening khusus dana kampanye. Ada beberapa ketidakbenaran laporan LADK pasangan 

calon dengan ketidaksinkronan antara laporan penerimaan dikurangi pengeluaran dengan saldo 

rekening. Terdapat 177 pasangan calon yang diduga tidak sinkron dalam laporan LADK. Total 

terdapat penerimaan dana kampanye dalam rekening pasangan calon pilkada 2018 dengan total 

keseluruhan sebesar Rp 34.401.328.511 dan terdapat dana kampanye diduga digunakan di luar rekening 

khusus dana kampanye dengan total keseluruhan sebesar Rp 10.805.174.636. Total dana kampanye 

yang digunakan di luar rekening ini tercermin dari selisih jumlah penerimaan dengan pengeluaran dana 

kampanye tidak sesuai dengan jumlah yang terdapat di dalam saldo rekening dana kampanye. 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DANA KAMPANYE DI LUAR REKENING 
 

 
 

NO NAMA 

KABUPATEN/KOTA 

NAMA PASANGAN 

CALON 

TOTAL 

PENERIMAAN 

SALDO DI 

REKENING 

KHUSUS 

DANA 

KAMPANYE 

LUAR 

REKENING 
(Rp) 

 
1 

Padang sidimpuan Irsan Efendi 

Nasution,Sh-Ir.H.Arwin 
Siregar.Mm 

2000000000 0  
2,000,000,000 

2 Ogan Komering Ilir H. Azhari Dan H. 

Qomarus Zaman 

1865000000 35000000  
1,830,000,000 

3 Maluku Tenggara Drs. Muhamad Thaher 

Hanubun Dan Ir. 

Petrus Beruatwarin, 

M.Si 

1500000000 5000000  
1,495,000,000 

4 Purwakarta Drs. Padil Karsoma 

M.Si 

2500000000 1411000000  
1,089,000,000 

5 Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, 

M.Si Dan Sarlandy 

Hutabarat, Sh 

1005000000 0  
1,005,000,000 

6 Ogan Komering Ilir H.Iskandar, Se Dan H. 

M. Dja'far Shodiq 

1020000000 19950000  
1,000,050,000 

7 Subang Hj. Imas Aryumningsih 

Se Dan Sutarno 

1040000000 123001890  
916,998,110 

8 Kabupaten 

Kuningan 

Dr.Toto 

Taufikurohman Kosim 

925000000 61350000  
863,650,000 

DANA KAMPANYE 
DI LUAR REKENING 

• 10.805.174.636 • 34.401.328.511 

DANA KAMPANYE 
DI REKENING 



  & Yosa Octora 

Santono, S.Si., Mm 

   

9 Maluku Tenggara Drs. Angelus Renjaan, 

M.Pd. Mh Dan Hamza 

Rahayaan, Sh 

878000000 55000000  
823,000,000 

10 Kupang Drs.Selfester M. 

Banfatin,M.Si Dan 

Johanis 
S.Ottemoesoe,Se 

772,250,000 2,000,000  
770,250,000 

11 Garut Agus Hamdan Dan 

Pradana Aditya 

Wicaksana 

806788000 50000000  
756,788,000 

12 Hulu Sungai 

Selatan 

H. Muhammad 

Najamuddin - H. 

Muhamad Ridha 

668450000 500000  
667,950,000 

13 Alor Amon Djobo Dan 

Imran Duru 

575000000 1000000  
574,000,000 

14 Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah - A. 

Fahri 

100000000 -460805000  
560,805,000 

15 Morowali Taslim & Najamudin 643549000 121407359  
522,141,641 

16 Pidie Jaya Muhammad Yusuf - Ir. 

H. Anwar Ishak 

518,000,000 100,000  
517,900,000 

17 Tapanul Utara Chrismanto 

Lumbantobing, S.Sos 

Dan Drs. Hotman P. 
Hutasoit, Bsc, Sh 

505200000 0  
505,200,000 

18 Bandung Barat Hj Elin Suharliah Dan 

Maman S Sunjaya 

500000000 0  
500,000,000 

19 Kabupaten 

Mempawah 

Hj. Erlina., Sh., Mh - 

H. Muhammad Pagi, 

S. Hi, Mm 

500000000 0  
500,000,000 

20 Kota Probolinggo Syamsu Alam - Kulup 

Widyono, Se 

479080000 1080000  
478,000,000 

21 Tarakan Ir. Sofian, M.Si - Sabar 

Santuso, St., M.Pd 

445000000 500000  
444,500,000 

22 Jayawijaya Jhon Richard Banua, 

Se., M.Si. Dan Marthin 
Yogobi, Sh., Mh. 

425000000 0  
425,000,000 

23 Kayong Utara Masdar, S.Pd.Sd.,M.Si 

& Zulkaslim Pebrata 
Tamura,S.Pd 

425000000 500000  
424,500,000 

24 Kota Palembang H. Harnojoyo Dan 

Fitrianti Agustinda 

400000000 0  
400,000,000 

25 Kota Bekasi Dr. Rahmat Effendi 

Dan Dr. Tri Adhianto 

Tjahyono, Se. , Mm 

1371000000 1000910000  
370,090,000 



26 Gorontalo Utara H. Idrus M.T Mopili, 

Se, Mm Dan Suhelah, 

S.Sos 

350000000 47000  
349,953,000 

27 Kolaka Ahmad Syafei - Muh 

Jayadin 

500000000 151410677  
348,589,323 

28 Pamekasan H. Baddrut Tamam, 

S.Psi - Raja'e, S.H.I. 

303000000 0  
303,000,000 

29 Gorontalo Utara Drs. H. Roni Imran Dan 

Ir. H. Ismail Patamani 

301000000 1000000  
300,000,000 

30 Lampung Utara Zainal Abidin Dan 

Yusrizal 

280000000 0  
280,000,000 

31 Kayong Utara Drs. Citra Duani & 

H.Effendi Ahmad, 

S.Pd.I 

275000000 500000  
274,500,000 

32 Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya, 

Mm Dan H. 

Andriansyah Fikri, Sh 

250200000 0  
250,200,000 

33 Kupang Drs.Korinus Masneno 

Dan Jerry Manafe, Sh 
M.Th 

345,000,000 100,000,000  
245,000,000 

34 Muara Enim Dr.Hj.Shinta Paramita 

Sari.Sh.M.Hum Dan 
Syuryadi. Se. 

245,000,000 0  
245,000,000 

35 Ogan Komering Ilir Abdiyanto, Sh., Mh 

Dan Made Indrawan, 
St., Mh. 

253850000 10000000  
243,850,000 

36 Tarakan Hj. Umi 

Suhartini,S.Pd., Mh - 
H. Mahrudin Mado, Se 

251111920 10000000  
241,111,920 

37 Murung Raya Drs. Perdie, Ma - 

Rejikinoor, S. Sos 

290000000 70710000  
219,290,000 

38 Kabupaten Tegal Drs. H. Bagas Haron 

Prakosa, M. Hum - 

Drajat Adi Prayitno, S. 

Kom., M. M. 

203690000 0  
203,690,000 

39 Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar 

Hutabarat, S.Si, M.Si 

Dan Frengky 
Simanjuntak,Se, M.Si 

201000000 0  
201,000,000 

40 Kota Bandung Nurul Qomaril Arifin - 

Chairul Yaqin Hidayat 

210000000 10000000  
200,000,000 

41 Pidie Jaya H.Aiyub Abbas - H. 

Said Mulyadi, Se, M.Si 

200,000,000 600000  
199,400,000 

42 Parigi Moutong H. Samsurizal 

Tombolotutu - Badrun 

Nggai, Se 

191000000 1000000  
190,000,000 



43 Kota Bandung Dr. H. Yossi Irianto, M. 

Si - H. Aries Supriatna, 

Sh. Mh 

205500000 20500000  
185,000,000 

44 Donggala Drs. Kasman Lassa, Sh 

Dan Moh. Yasin, S.Sos 

177000000 0  
177,000,000 

45 Kupang Drs.Hendrik Paut, 

M.Pd Aljery 

E.Monas,S.Tp 

175,000,000 3700000  
171,300,000 

46 Morowali Ambo Dalle & 

Aminudin Awaludin 

160200000 200000  
160,000,000 

47 Bojonegoro Dr.Hj. Anna 

Mu'awanah Dan Drs. 

H. Budi Irawanto,M.Pd 

150000000 0  
150,000,000 

48 Palangka Raya Tuty Dau - H. Rahmadi 
Hn 

250000000 100000000  
150,000,000 

49 Sikka Fransiskus Roberto 

Diogo Dan Romanus 

Woga 

250000000 101000000  
149,000,000 

50 Tarakan Dr. Khairul, M.Kes - 

Effendhi Djuprianto, 

Sh 

150000000 2000000  
148,000,000 

51 Bojonegoro Drs. H. Soehadi 

Moeljono, Mm Dan Hj. 
Mitroatin, S.Pd 

150000000 2500000  
147,500,000 

52 Kota Padang Emzalmi - Seseorang 

Ayunda 

151000000 11,000,000  
140,000,000 

53 Padang Emzalmi - Desri 

Ayunda 

151000000 11000000  
140,000,000 

54 Subulussalam Drh. Jalaluddin – 

Wagiman 

130000000 1000000  
129,000,000 

55 Padang Mahyeldi - Hendri 

Septa 

120000000 990861.97  
119,009,138 

56 Bolaang 

Mongondow Utara 

Calon Bupati Karel 

Bangko, Sh Calon 

Wakil Bupati Arman 
Lumoto, S.Ag, M.Pd.I 

114970000 0  
114,970,000 

57 Donggala Drg. Anita B. Noerdin, 

M., Kes Dan Abdul 
Rahman, St., Iai 

185391500 76000000  
109,391,500 

58 Batu Bara Ir.H.Zahir, M.Ap Dan 
Oky Iqbal Frima, Se 

102000000 0  
102,000,000 

59 Kabupaten Cirebon Kalinga-Dian Hernawa 
Susanty 

101000000 0  
101,000,000 

60 Sampang Drh. H. Hermanto 

Subaidi, M.Si Dan 
Suparto ( Mantap ) 

100100000 0  
100,100,000 



61 Aceh Selatan H.T Sama Indra,Sh Dan 

Drs. Harmaini 

100000000 0  
100,000,000 

62 Banyuasin H. Arkoni Md Dan H. 

Hazwar Hamid 

100000000 0  
100,000,000 

63 Belitung Andi Saparudin Lanna 

Dan Zulfriandi Afan 

110000000 10000000  
100,000,000 

64 Kota Bima H. Muhammad Lutfi, 

Se - Feri Sofiyan, Sh 

102,000,000 2,000,000  
100,000,000 

65 Kota Malang H. Anton - Syamsul 

Machmud, Se. 

100000000 0  
100,000,000 

66 Majalengka Dr. H. Karna Sobahi, 

M.M.Pd. Dan Tarsono 

D. Mardiana 

150000000 50000000  
100,000,000 

67 Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap 

Dan Drg. H.Ahmad 

Zarnawi Pasaribu, 
Cht.Mm.Msi 

100000000 0  
100,000,000 

68 Tual Drs. Yunus Serang, 

M.Si Dan Eva Fransina 
Balubun, S.Pt 

100000000 0  
100,000,000 

69 Donggala Vera E. Laruni, Se Dan 

Taufik M. Burhan, 
S.Pd., M.Si 

100000000 200000  
99,800,000 

70 Katingan H.Fahmi Fauzi,S.Hut - 

Maspek J.Garang 

100000000 300000  
99,700,000 

71 Kupang Melianus Akulas,St 

Dan Joao D 

90000000 5000000  
85,000,000 

72 Kota Serang Syafrudin-Subadri 

Usuludin 

76000000 0  
76,000,000 

73 Kota Lubuklinggau H. Rustam Effendi, Sh 

Dan Riezky Aprilia 

75494500 0  
75,494,500 

74 Sinjai Harga.Takyuddin 

Masse,Se.,M.Si Dan 
Mizar Roem, Se 

75000000 0  
75,000,000 

75 Pulang Pisau H.Edy Pratowo, S.Sos, 

Mm/Pudjirustaty 

Narang 

75000000 2900000  
72,100,000 

76 Kabupaten 

Bandung Barat 

Ir. Dod Imron Dan Dr. 

Hj Pupu Sari Rohayati 

70000000 0  
70,000,000 

77 Kota Pagar Alam Ida Fitriati B – 

Armansyah 

70000000 4450000  
65,550,000 

78 Kota Malang Yaqud Ananda 

Gudban, Ss., Mm. - H. 

Wanedi 

62000000 0  
62,000,000 

79 Sumba Barat Daya Kornelis Kodi Mete 

Dan Marthen Christian 
Taka 

90000000 30000000  
60,000,000 



80 Kota Bandung Oded Mohamad 

Danial - H. Yana 

Mulyana 

208500000 150500000  
58,000,000 

81 Murung Raya H. Arpian Noor, S.Sos - 

Susilo, Se, Ma 

65000000 8750000  
56,250,000 

82 Kota Pagar Alam Hermanto - 

Musabaqoh 

80000000 26050000  
53,950,000 

83 Garut Rudy Gunawan Dan 

Helmi Budiman 

50000000 0  
50,000,000 

84 Indragiri Hilir Hm Wardan Dan H. 

Syamsudin Uti 

50000000 0  
50,000,000 

85 Lahat Bursah Zarnubi, Se 

Dan Drs. Parhan Berza, 

Mm 

850000000 800000000  
50,000,000 

86 Pidie Jaya Muhibbuddin M. 

Husen - H. M. Yusuf 

Ibrahim 

51,000,000 1,000,000  
50,000,000 

87 Sinjai Andi Seto Ghadista 

Adalah Sh Llm Dan 
A.Kartini Sp.Ms.P 

50000000 0  
50,000,000 

88 Sumba Barat Daya Markus Dairo Talu Dan 

Gerson Tanggu Dendo 

50000000 0  
50,000,000 

89 Karanganyar H. Rohadi Widodo, Sp 

Dan Ida Retno 
Wahyuningsih, Se 

50000000 1000000  
49,000,000 

90 Gorontalo Utara Dr. H. Indra Yasin, Sh, 

Mh Dan Thariq 

Modanggu, S.Ag, 

M.Pd.I 

70000000 25000000  
45,000,000 

91 Lombok Barat H. Izzul Islam Dan 

Khudori Ibrahim 

50000000 5003808  
44,996,192 

92 Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy, 

Mm. Dan H. Rumaksi 

Sj, Sh 

93750000 50000000  
43,750,000 

93 Empat Lawang H.David Hadrianto 

Aljufri Dan H.M Eduar 

Kohar 

51,000,000 10,150,000  
40,850,000 

94 Kota Pagar Alam Alpian Maskoni - M. 

Fadli 

100000000 62500000  
37,500,000 

95 Penajam Paser 

Utara 

Abdul Gafur Mas'ud 

Dan Hamdam (Agm- 
Hamdam) 

500000000 463861500  
36,138,500 

96 Kabupaten 

Kepulauan Talaud 

Handri Piter Poae Dan 

Clartje Silvia E. Awulle 

34500000 1500000  
33,000,000 

97 Aceh Selatan H. Azwir. S.Sos Dan 
Tgk. Amran 

30000000 0  
30,000,000 



98 Kabupaten Madiun Drs. Djoko Setijono 

Dan Suprapto, Se 

26000000 0  
26,000,000 

99 Kabupaten 

Kepulauan Talaud 

Welly Titah Dan Heber 

Pasiak 

43000000 21500000  
21,500,000 

100 Nganjuk Paslon 2 Situ 

Nurhayati Dan 

Bimantoro Wiyono 

50000000 29000000  
21,000,000 

101 Kota Padang Mahyeldi - Hendri 

Septa 

120,000,000 99,086,197  
20,913,803 

102 Padang Panjang H. Hendri Arnis, Bsba 

Dan H. Eko Furqani 

21293000 1000000  
20,293,000 

103 Banyuasin Buya H.M Husni 

Thamrin Madani Dan 
Ir. H. Supartijo 

20000000 0  
20,000,000 

104 Sikka Alexander Longginus 

Dan Fransiskus 

Stephanus Say 

72000000 55000000  
17,000,000 

105 Kota Pagar Alam Gunawan - Febrianto 100000000 84080000  
15,920,000 

106 Padang Panjang Dr. Mawardi, Mkm 

Dan Taufik Idris, Sh 

17500000 1000000  
15,500,000 

107 Jombang Dr. Syafiin, Sh, Mm, 

Mh - H. Choirul Anam, 

St 

15000000 1000000  
14,000,000 

108 Tabalong H. Anang Syakhfiani 

Dan H. Mawardi 

15500000 3000000  
12,500,000 

109 Padang Lawas H. Tondi Roni Tua Dan 

Ir. H Syarifuddin 
Hasibuan,Ms.I 

11000000 0  
11,000,000 

110 Kota Malang H. Sutiaji - Sofyan Edi 

Jarwoko 

10000000 0  
10,000,000 

111 Nagekeo Drs. Elias Djo Dan 

Servasius Phodi 

10000000 0  
10,000,000 

123 Sampang H. Hisan Dan H. 

Abdullah ( Hisbullah ) 

10000000 0  
10,000,000 

124 Tanggamus Hj. Dewi Handajani, 

Se.,Mm Dan 
Am.Syafe'i 

10000000 0  
10,000,000 

125 Tabalong Winarto Dan Ali Sibqi 10000000 100000  
9,900,000 

126 Sawahlunto Ali Yusuf, S.Pt & 

H.Ismed, Sh 

10018000 500000  
9,518,000 

127 Kota Kotamobagu Drs. Hi. Jainuddin 

Damopolii & Drs. 

Suharjo Makalalag 

10000000 1000000  
9,000,000 

128 Padang Panjang Fadly Amran Dan Drs. 

Asrul 

10000000 1000000  
9,000,000 



129 Kota Gorontalo Drs.H. Rum Pagau Dan 

Dr. Rusliyanto 

Monoarfa 

10000000 1490000  
8,510,000 

130 Kabupaten 

Kepulauan Talaud 

Sri Wahyumi Maria 

Manalip Dan Gunawan 
Talenggoran 

10000000 2000000  
8,000,000 

131 Aceh Selatan H. Mirwan,Se 5000000 0  
5,000,000 

132 Batu Bara Drs.H.Darwis, M.Si 

Dan H. Janmat 

Sembiring, Se 

5000000 0  
5,000,000 

133 Bolaang 

Mongondow Utara 

Calon Bupati Drs. 

Hamdan Datunsolang 

Dan Calon Wakil 

Bupati Drs.Murianto 

Babay, Mm 

10000000 5000000  
5,000,000 

134 Gianyar I Made Mahayastra, 

S.St.Par., Map Dan 

Anak Agung Gde 
Mayun, Sh 

50250000 45250000  
5,000,000 

135 Kabupaten Madiun Rio Wing Dinaryhadi St 

Dan Ir, Sukiman, M.Si. 

5000000 0  
5,000,000 

136 Kota Bogor H. Dadang Iskandar D, 

Se Dan Sugeng Teguh 
Santoso, Sh 

200200000 195200000  
5,000,000 

137 Mamasa Drs. H. Ramlan 

Badawi, Mh. (Calon 

Bupati) Dan Marthinus 

Tiranda (Calon Wakil 

Bupati) 

5000000 0  
5,000,000 

138 Pidie Jaya Ir.H. Yusri Yusuf - 

Kolonel (Purn) 

Saifullah 

5,000,000 0  
5,000,000 

139 Tabalong H. Norhasani Dan 

Eddyan Noor Idur 

14760000 10000000  
4,760,000 

140 Kabupaten 

Kepulauan Talaud 

Sri Wahyumi Maria 

Manalip Dan Gunawan 
Talenggoran 

5000000 2000000  
3,000,000 

141 Kota Mojokerto Warsito - Moeljadi 10000000 7000000  
3,000,000 

142 Muara Enim Dr.Ir.H.Syamsul 

Bahri.Mm Dan 

Ir.H.Hanan Zulkarnain. 
M.Tp 

2,500,000 0  
2,500,000 

143 Aceh Selatan Husen Yusuf Dan Dr. 

Mustafril 

2000000 0  
2,000,000 



144 Batu Bara H.Rm.Harry Nugroho, 

Se Dan Dr.H.Mhd 

Syafi'i, Sh.,Mh,.M.Si 

2000000 0  
2,000,000 

145 Kab. Lumajang H. Thoriqul Haq, Mml - 

Ir. Indah Amperawati, 
M.Si 

2000000 0  
2,000,000 

146 Kab. Lumajang Drs. H. As'at M.Ag - H. 

Thoriq 

2000000 0  
2,000,000 

147 Kab. Lumajang H. Rofik, Sh, Mh - Ir. 

Nurul Huda 

2000000 0  
2,000,000 

148 Tabalong Hj Noor Farida Dan 

Aspianor 

3000000 1000000  
2,000,000 

149 Kota Bogor H. Edgar Suratman, Se, 

Mm Dan H. Sefwelly 

Ginanjar 
Djoyodiningrat 

62850000 61000000  
1,850,000 

150 Kota Palembang M. Akbara Alfaro Dan 

Hernoe Roesprijadji 

1500000 0  
1,500,000 

151 Tual Adam Rahayaan, S.Ag 

Dan Usman Tamnge, 

Se 

3000000 1500000  
1,500,000 

152 Pinrang Ir. H. Abdul Latif, M. Si, 

Mm, Ipm Dan H. 

Usman Marham 

206550000 205500000  
1,050,000 

153 Aceh Selatan Darman, Sp, Mm Dan 

Baital Makmur, Se 

1000000 0  
1,000,000 

154 Alor Imanuel Ekadianus 

Blegur Taufik Nampira 

1000000 0  
1,000,000 

155 Banyuasin Ir. H. Syaiful Bakhri, Ar, 

M.Si Dan H. Agus 
Salam, Sh 

1000000 0  
1,000,000 

156 Banyuasin H. Askolani, Sh., Mh 

Dan H. Slamet 

1000000 0  
1,000,000 

157 Banyuasin Drs. Agus Yudiantoro 

Dan H. Hazuar Bidui 

Az. S.Sos., Mm 

1000000 0  
1,000,000 

158 Kayong Utara Abdul Halim 

Hasin,S.Ip.,M.Si & 
Bukhori 

1000000 0  
1,000,000 

159 Nagekeo Johanes Don Bosco Do 
Dan Marianus Waja 

1000000 0  
1,000,000 

160 Padang Lawas Drs. Rahmad 

Pardamean Hasibuan 

Dan Syahrul Efendi 
Hasibuan 

1000000 0  
1,000,000 

161 Padang Panjang Ir. Rafdi M. Syarif Dan 

Ahmad Fadly, S.Psi 

1000000 0  
1,000,000 



162 Sawahlunto H. Fauzi Hasan & H. 

Dasrial Ery, Se,Mm 

2000000 1000000  
1,000,000 

163 Tual Drs. Basri Adlly 

Bandjar, M.Si Dan 

Fadillah Rahawarin, 

S.Pi 

2000000 1000000  
1,000,000 

164 Tanggamus H. Samsul Hadi, M.Pdi 

Dan H. Nuzul Irsan, Se 

944634 0  
944,634 

165 Nagekeo Paskalis Mb. Ledo 

Bude Dan Oskarianus 

Meta 

250,000 0  
250,000 

167 Palangka Raya Aries Marcorius 

Narang,Se.,Msi - Habib 

Said Akhmad Fawzi 
Bachsin, S.Hi 

1000000 875000  
125,000 

168 Aceh Selatan H. Zulkarnaen, M, Si 

Dan M. Jasa 

100000 0  
100,000 

169 Aceh Selatan Karman Dan Afdhal 100000 0  
100,000 

170 Kota Serang Samsul Hidayat- 

Rohman 

100000 0  
100,000 

171 Lampung Utara Aprozi Alam Dan Ice 

Suryana 

1000000 900000  
100,000 

172 Sampang H. Slamet Junaidi Dan 

H. Abdullah Hidayat ( 

Jihad ) 

100000 0  
100,000 

173 Tarakan Drs. H. Badrun, M.Si - 

H. Ince A. Rifai, Sh.,Mh 

150000000 149900000  
100,000 

174 Kota Sukabumi Ijabah 5000000 4964033  
35,967 

175 Nganjuk Paslon 1 Novi Rahman 

Hidhyat Dan Marhaen 
Djumadi 

55000000 54990000  
10,000 

176 Pangkalpinang H. Maulan Aklil, Sip., 

M.Si Dan Muhammad 

Sopian, Ba 

110000000 109995349  
4,651 

177 Kota Pariaman Ir. H. Mahyuddin - 

Muhammad Ridwan, 
S. Ip 

1000000 997000  
3,000 



 

1 Miliar – 15 Miliar (8 pasangan calon) 

 

100 Juta – 1 Miliar (22 Pasangan Calon) 

 

0 – 100 Juta (23 Pasangan Calon) 

PENERIMAAN DANA KAMPANYA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUNERNUR 

Dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, tergambar 

jumlah Penerimaan yang bervariasi. Dari 53 pasangan calon, paling banyak dana awal kampanyenya 

berada di Rp 1 Miliar s/d Rp 15 Miliar yaitu 8 pasangan calon. 22 pasangan calon mencatat Penerimaan 

sebesar Rp 100 juta s/d Rp 1 Miliar. 23 pasangan calon mencatat dana awal kampanyenya sebesar 

Rp 0 s/d Rp 100 juta. 
 

 

 

 
 
 

 
REKAPITULASI PENERIMAAN DANA KAMPENYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR 

53 Pasangan Calon melaporkan total penerimaan dana kampanye (sumbangan pasangan calon, 

sumbangan partai politik dan pihak lain (sumbangan perseorangan, swasta dan kelompok) dalam 

Laporan Dana Awal Kampanye. Dengan rincian sebagai berikut; 

 
 
 

No NAMA PROVINSI NAMA PASANGAN CALON TOTAL 

PENERIMAAN (Rp) 

1 Papua Lukas Enembe & Klemen Tinal 15,000,000,000 

2 Nusa Tenggara Barat H. Moch. Ali Bin Dachlan Dan Tgh. Lalu Gede 

Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni, Ma. 

10,000,000,000 

3 Lampung Ir. Arinal Djunaidi Dan Hj. Chusnunia, Msi 4,530,000,000 

4 Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil Dan H. Uu Ruzhanul 

Ulum, Se 

2,230,688,000 

5 Jawa Timur H. Saifullah Yusuf Dan Hj. Puti Guntur Soekarno 1,700,000,000 

6 Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus & Rivai Umar 1,010,750,000 

7 Bali Dr. Ir. Wayan Koster, M.M Dan Dr. Ir. Tjok Oka 

Artha Ardhana Sukawati, M.Si 

1,003,000,000 



8 Kalimantan Timur H. Syahriee Ja'ang, Sh., Mh Dan H.Awang Ferdian 

Hidayat, Se.,Mm 

1,000,000,000 

9 Nusa Tenggara Barat H. Moh. Suhaili Fadil Thohir, Sh Dan H. Muh. 

Amin, Sh., M.Si 

912,300,000 

10 Maluku Utara Dr. H. Muhammad Kasuba, Mm Dan Drs. H.A. 

Madjid Husen, Mm 

760,000,000 

11 Kalimantan Timur Ir. H. Rusmadi., Ms., Ph.D Dan Drs.H. 

Syafaruddin 

604,000,000 

12 Sumatera Selatan H. Saifudin Aswari Riva'i Dan H. Muhammad 

Irwansyah 

600,000,000 

13 Jawa Tengah Sudirman Said - Ida Fauziyah 550,000,000 

14 Nusa Tenggara 

Timur 

Dr.Benediktus Harma,Sh - Drs. Benny Alexander 

Litelnoni,Sh,M.Si 

501,000,000 

15 Sulawesi Selatan H.A.M. Nurdin Halid Dan H.Abd.Aziz Qahhar 

Mudzakkar 

501,000,000 

16 Maluku Utara Dr. H. Burhan Abdurahman, Sh. Mm Dan Drs. 

Ishak Jamaluddin, M.Pd 

460,000,000 

17 Maluku Ir. Said Assagaff - Ir. Anderias Rentanubun 450,000,000 

18 Sumatera Selatan H. Herman Deru Dan H Mawardi Yahya 290,000,000 

19 Jawa Barat Dr. Hasanuddin, Se,Mm Dan Dr.Anton Charliyan, 

M.P.K.N 

250,000,000 

20 Jawa Barat Deddy Mizwar Dan Dedi Mulyadi 201,000,000 

21 Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto 

Dardak 

200,000,000 

22 Sulawesi Tenggara Rusda-Sjafei 200,000,000 

23 Riau Firdaus-Rusli Effendi 200,000,000 

24 Jawa Tengah Ganjar Pranowo - Taj Yasin 200,000,000 

25 Nusa Tenggara 

Timur 

Ir.Esthon L Foenay - Drs. Christian Rotok 150,000,000 

26 Kalimantan Barat H. Sutarmidji, Sh.,M.Hum - Drs. H. Ria Norsan, 

Sh.,Mm 

110,000,000 

27 Kalimantan Barat Dr. Karolin Margret Natasa - Suryadman Gidot, 

M.Pd 

110,000,000 

28 Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah, Se.,M.Sc Dan Dr. Ir.Hj. 

Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd 

100,000,000 

29 Sulawesi Tenggara Asrun-Hugua 100,000,000 

30 Sulawesi Selatan H. Ichsan Yasin Limpo,Sh, Mh Dan Ir. H. Andi 

Muzakkar, Mh 

100,000,000 

31 Sulawesi Selatan Prof. Dr. Ir. H. M Nurdin Abdullah, M.Agr Dan 

Andi Sudirman Sulaiman, S.T 

80,000,000 

32 Sulawesi Selatan Ir. H. Agus Arifin Nu'mang., Ms Dan Mayjen 

(Purn) Drs. H. A. Tanribali Lamo, Sh 

75,000,000 

33 Kalimantan Timue Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si Dan H. Hadi Mulyadi., 

S.Si., M.Si 

50,000,000 

34 Kalimantan Timur Dr. H. Andi Sofyan Hasdam.,S.P.S Dan Ir. 

H.Nusyirwan Ismail.,M.Si 

50,000,000 

35 Papua Wempi Wetipo & Habel Melkias Suwae 50,000,000 



36 Maluku Herman Adrian Koedoeboen, Sh.M.Si & Abdullah 

Vanath,S.Sos.Mmp 

50,000,000 

37 Nusa Tenggara Barat Tgh. Ahyar Abduh Dan H. Mori Hanafi, Se 40,000,000 

38 Jawa Barat Sudrajat Dan Ahmad Syaikhu 15,000,000 

39 Lampung Dr. H. Mustafa Dan H. Jajuli, S. Ip. M. Si 10,000,000 

40 Nusa Tenggara 

Timur 

Viktor Bungtilu Laiskodat - Josef Adreanus Nae 

Soi 

5,000,000 

41 Riau Arsyadjuliadi Rachman-Suyatno 5,000,000 

42 Sumatera Selatan Ir. H. Ishak Mekki Dan Yudha Pratomo 5,000,000 

43 Kalimantan Barat Milton Crosby - Boyman Harun 3,000,000 

44 Sumatera Selatan H. Dodi Reza Alex Noerdin Dan H. Giri Ramanda 

N. Kiemas 

1,100,000 

45 Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E.,M.Si 

Dan Drs. I Ketut Sudikerta 

1,000,000 

46 Nusa Tenggara 

Timur 

Marianus Sae,S.Ap - Ir.Emelia Julia Nomleni 1,000,000 

47 Riau Syamsuar-Edy Nasution 1,000,000 

48 Sulawesi Tenggara Ali Mazi – Lukman 1,000,000 

49 Maluku Murad Ismail - Barnabas Orno 1,000,000 

50 Lampung Drs. Hi. Herman Hasanusi M. M Dan Ir. Sutono, 

M. M 

0 

51 Maluku Utara Kh. Abdul Ghani Kasuba, Lc. M. Pd. I Dan M. Al 

Yasin Ali 

0 

52 Lampung Hi.Muhammad Ridho Ficardo M. Si Dan Bachtiar 

Basri S. H., M. M 

0 

53 Riau Muhammad Lukman Edy-Hardianto 0 

 
 

SUMBANGAN DARI CALON 

Sumber LADK pasangan calon salah satunya bersumber dari Pasangan calon yang menyumbang dan 

dilaporkan dalam LADK pasangan calon itu sendiri. Sumbangan pasangan calon tidak ada batasaannya 

dalam sumbangan dana kampanye. Berikut laporan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon, 

dengan rincian sebagai berikut dari yang paling besar ke yang paling kecil; 

 
 
 

No NAMA PROVINSI NAMA PASANGAN CALON DARI PASANGAN 

CALON (Rp) 

1 Lampung Ir. Arinal Djunaidi Dan Hj. Chusnunia, Msi 4,530,000,000 

2 Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil Dan H. Uu Ruzhanul 
Ulum, Se 

1,600,000,000 

3 Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus & Rivai Umar 1,010,750,000 

4 Lampung Drs. Hi. Herman Hasanusi M. M Dan Ir. Sutono, 
M. M 

1,000,000,000 

5 Jawa Timur H. Saifullah Yusuf Dan Hj. Puti Guntur Soekarno 1,000,000,000 

6 Bali Dr. Ir. Wayan Koster, M.M Dan Dr. Ir. Tjok Oka 

Artha Ardhana Sukawati, M.Si 

1,000,000,000 



7 Maluku Utara Dr. H. Muhammad Kasuba, Mm Dan Drs. H.A. 

Madjid Husen, Mm 

760,000,000 

8 Sumatera Selatan H. Saifudin Aswari Riva'i Dan H. Muhammad 

Irwansyah 

600,000,000 

9 Nusa Tenggara 

Timur 

Dr.Benediktus Harma,Sh - Drs. Benny Alexander 

Litelnoni,Sh,M.Si 

501,000,000 

10 Sulawesi Selatan H.A.M. Nurdin Halid Dan H.Abd.Aziz Qahhar 

Mudzakkar 

501,000,000 

11 Maluku Utara Dr. H. Burhan Abdurahman, Sh. Mm Dan Drs. 

Ishak Jamaluddin, M.Pd 

460,000,000 

12 Jawa Tengah Sudirman Said - Ida Fauziyah 450,000,000 

13 Maluku Ir. Said Assagaff - Ir. Anderias Rentanubun 450,000,000 

14 Sumatera Selatan H. Herman Deru Dan H Mawardi Yahya 290,000,000 

15 Kalimantan Timur H. Syahriee Ja'ang, Sh., Mh Dan H.Awang Ferdian 

Hidayat, Se.,Mm 

250,000,000 

16 Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak 200,000,000 

17 Sulawesi Tenggara Rusda-Sjafei 200,000,000 

18 Riau Firdaus-Rusli Effendi 200,000,000 

19 Jawa Tengah Ganjar Pranowo - Taj Yasin 200,000,000 

20 Nusa Tenggara 

Timur 

Ir.Esthon L Foenay - Drs. Christian Rotok 150,000,000 

21 Kalimantan Barat H. Sutarmidji, Sh.,M.Hum - Drs. H. Ria Norsan, 

Sh.,Mm 

110,000,000 

22 Kalimantan Barat Dr. Karolin Margret Natasa - Suryadman Gidot, 

M.Pd 

110,000,000 

23 Jawa Barat Deddy Mizwar Dan Dedi Mulyadi 100,000,000 

24 Nusa Tenggara 

Barat 

Dr. H. Zulkieflimansyah, Se.,M.Sc Dan Dr. Ir.Hj. 

Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd 

100,000,000 

25 Sulawesi Tenggara Asrun-Hugua 100,000,000 

26 Sulawesi Selatan H. Ichsan Yasin Limpo,Sh, Mh Dan Ir. H. Andi 

Muzakkar, Mh 

100,000,000 

27 Sulawesi Selatan Ir. H. Agus Arifin Nu'mang., Ms Dan Mayjen 

(Purn) Drs. H. A. Tanribali Lamo, Sh 

75,000,000 

28 Kalimantan Timue Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si Dan H. Hadi Mulyadi., 

S.Si., M.Si 

50,000,000 

29 Kalimantan Timur Dr. H. Andi Sofyan Hasdam.,S.P.S Dan Ir. 

H.Nusyirwan Ismail.,M.Si 

50,000,000 

30 Lampung Dr. H. Mustafa Dan H. Jajuli, S. Ip. M. Si 10,000,000 

31 Sulawesi Selatan Prof. Dr. Ir. H. M Nurdin Abdullah, M.Agr Dan 

Andi Sudirman Sulaiman, S.T 

10,000,000 

32 Nusa Tenggara 

Timur 

Viktor Bungtilu Laiskodat - Josef Adreanus Nae 

Soi 

5,000,000 

33 Sumatera Selatan Ir. H. Ishak Mekki Dan Yudha Pratomo 5,000,000 

34 Kalimantan Barat Milton Crosby - Boyman Harun 3,000,000 

35 Sumatera Selatan H. Dodi Reza Alex Noerdin Dan H. Giri Ramanda 
N. Kiemas 

1,100,000 



36 Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E.,M.Si 

Dan Drs. I Ketut Sudikerta 

1,000,000 

37 Nusa Tenggara 

Timur 

Marianus Sae,S.Ap - Ir.Emelia Julia Nomleni 1,000,000 

38 Riau Syamsuar-Edy Nasution 1,000,000 

39 Sulawesi Tenggara Ali Mazi – Lukman 1,000,000 

40 Maluku Murad Ismail - Barnabas Orno 1,000,000 

41 Maluku Utara Kh. Abdul Ghani Kasuba, Lc. M. Pd. I Dan M. Al 

Yasin Ali 

0 

42 Lampung Hi.Muhammad Ridho Ficardo M. Si Dan Bachtiar 

Basri S. H., M. M 

0 

43 Riau Muhammad Lukman Edy-Hardianto 0 

44 Jawa Barat Sudrajat Dan Ahmad Syaikhu 0 

45 Kalimantan Timur Ir. H. Rusmadi., Ms., Ph.D Dan Drs.H. Syafaruddin 0 

46 Nusa Tenggara 

Barat 

Tgh. Ahyar Abduh Dan H. Mori Hanafi, Se 0 

47 Nusa Tenggara 

Barat 

H. Moch. Ali Bin Dachlan Dan Tgh. Lalu Gede 

Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni, Ma. 

0 

48 Papua Lukas Enembe & Klemen Tinal 0 

49 Papua Wempi Wetipo & Habel Melkias Suwae 0 

50 Riau Arsyadjuliadi Rachman-Suyatno 0 

51 Maluku Herman Adrian Koedoeboen, Sh.M.Si & Abdullah 

Vanath,S.Sos.Mmp 

0 

52 Nusa Tenggara 

Barat 

H. Moh. Suhaili Fadil Thohir, Sh Dan H. Muh. 

Amin, Sh., M.Si 

0 

53 Jawa Barat Dr. Hasanuddin, Se,Mm Dan Dr.Anton Charliyan, 

M.P.K.N 

0 

 
 

PENERIMAAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK 

Laporan LADK pasangan calon dalam Pilakda 2018, terdapat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 

yang melaporkan penerimaan sumbangan dalam LADK yang bersumber dari sumbangan partai politik 

yang tidak ada batasannya. Terdapat 5 pasangan calon yang melaporkan sumbangan bersumber dari 

partai politik. Berikut adalah daftar nama 5 pasangan calon yang melaporkan laporan sumbangan yang 

bersumber dari partai politik atau gabungan partai politik; 
 

No NAMA 

PROVINSI 

NAMA PASANGAN CALON TOTAL PENERIMAAN DARI 

PARTAI POLITIK ATAU 

GABUNGAN PARTAI POLITIK 
(Rp) 

1 Jawa Timur H. Saifullah Yusuf Dan Hj. Puti 

Guntur Soekarno 
 
700,000,000 

2 Jawa Barat Dr. Hasanuddin, Se,Mm Dan 
Dr.Anton Charliyan, M.P.K.N 

 
250,000,000 

3 Jawa Barat Deddy Mizwar Dan Dedi 
Mulyadi 

 
100,000,000 



 
 
 
 

 
SUMBANGAN   
PIHAK LAIN 

4 Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil Dan 

H. Uu Ruzhanul Ulum, Se 
 
100,000,000 

5 Jawa Barat Sudrajat Dan Ahmad Syaikhu  
15,000,000 

 
 

SUMBANGAN KEPADA PASANGAN CALON YANG BERSUMBER DARI PERSEORANGAN, KELOMPOK DAN 

BADAN USAHA 

Laporan LADK pasangan calon dalam Pilakda 2018, terdapat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 

yang melaporkan penerimaan sumbangan dalam LADK yang bersumber dari pihak lain antara lain 

sumbangan dari perseorangan, kelompok dan badan swasta. Terdapat 10 pasangan calon yang 

melaporkan sumbangan bersumber dari perseorangan dengan total seluruhnya sebesar Rp 

151.987.198.060. Sedangkan terdapat 1 pasangan calon menerima sumbangan dari kelompok 

dengan total seluruhnya sebesar Rp 700.000.000 dan terdapat 5 pasangan calon yang menerima 

sumbangan dari badan swasta dengan total seluruhnya sebesar Rp 11.494.728.000. 

 
SUMBANGAN 

PERSEORANGAN 
 

   
 

2.137.198.060 

(10 Paslon)   

SUMBANGAN 
KELOMPOK 

 
   

 
700.000.000 

( 1 Paslon)   

SUMBANGAN 
BADAN SWASTA 

 
   

 
11.494.728.000 

(5 Paslon)   

 
SUMBANGAN PERSEORANGAN 

Berikut adalah daftar nama 9 pasangan calon yang melaporkan laporan sumbangan yang bersumber dari 

perseorangan dengan total penerimaannya sebagai berikut; 

 
 
 

No NAMA PROVINSI NAMA PASANGAN CALON SUMBANGAN PIHAK 

LAIN PERSEORANGAN 
(Rp) 

1 Papua Lukas Enembe & Klemen Tinal  
150,000,000 

2 Nusa Tenggara 

Barat 

H. Moh. Suhaili Fadil Thohir, Sh Dan 

H. Muh. Amin, Sh., M.Si 
 
912,278,060 

3 Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil Dan H. Uu 

Ruzhanul Ulum, Se 
 
485,960,000 

4 Papua Wempi Wetipo & Habel Melkias 

Suwae 
 
50,000,000 



5 Nusa Tenggara 

Barat 

Tgh. Ahyar Abduh Dan H. Mori 

Hanafi, Se 
 
40,000,000 

6 Riau Arsyadjuliadi Rachman-Suyatno  
5,000,000 

7 Kalimantan Timur Ir. H. Rusmadi., Ms., Ph.D Dan Drs.H. 

Syafaruddin 
 
4,000,000 

8 Bali Dr. Ir. Wayan Koster, M.M Dan Dr. Ir. 

Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, 

M.Si 

 
3,000,000 

9 Jawa Barat Deddy Mizwar Dan Dedi Mulyadi  
1,000,000 

 
 

Berikut adalah nama pasangan calon yang melaporkan laporan sumbangan yang bersumber dari 

kelompok dengan total penerimaannya sebagai berikut; 

 
 
 

NAMA PROVINSI NAMA PASANGAN CALON SUMBANGAN PIHAK 

LAIN KELOMPOK (Rp) 

Sulawesi Selatan PROF. DR. IR. H. M NURDIN 

ABDULLAH, M.AGR DAN ANDI 
SUDIRMAN SULAIMAN, S.T 

 
70,000,000 

 
 

Berikut adalah daftar nama 11 pasangan calon yang melaporkan laporan sumbangan yang bersumber dari 

badan swasta dengan total penerimaannya sebagai berikut; 
 

No NAMA PROVINSI NAMA PASANGAN CALON SUMBANGAN PIHAK 

LAIN BADAN SWASTA 
(Rp) 

1 Nusa Tenggara Barat H. Moch. Ali Bin Dachlan Dan Tgh. 

Lalu Gede Muhammad Ali 

Wirasakti Amir Murni, Ma. 

 
10,000,000,000 

2 Kalimantan Timur H. Syahriee Ja'ang, Sh., Mh Dan 

H.Awang Ferdian Hidayat, Se.,Mm 
 
750,000,000 

3 Kalimantan Timur Ir. H. Rusmadi., Ms., Ph.D Dan 

Drs.H. Syafaruddin 
 
600,000,000 

4 Jawa Tengah Sudirman Said - Ida Fauziyah  
100,000,000 

5 Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil Dan H. 

Uu Ruzhanul Ulum, Se 
 
44,728,000 

 
 

DANA KAMPANYE DI LUAR REKENING DAN DI DALAM REKENING DANA KAMPANYE 

Dalam laporan LADK tergambar laporan pasangan calon yang memuat penerimaan baik dari pasangan 

calon, partai politik atau sumbangan dari pihak lainnya. Seluruh penerimaan sumbangan dalam bentuk 

uang atau barang wajib dilaporkan oleh pasangan calon dan seluruh sumbangan dalam bentuk uang harus 

masuk kedalam rekening khusus dana kampanye. Ada beberapa ketidakbenaran laporan LADK pasangan 



DANA KAMPANYE 
DI LUAR REKENING 

calon dengan ketidaksinkronan antara laporan penerimaan dikurangi pengeluaran dengan saldo 

rekening. Terdapat  9 pasangan calon yang diduga tidak sinkron dalam laporan LADK. Total terdapat 

penerimaan dana kampanye dalam rekening pasangan calon pilkada 2018 dengan total keseluruhannya 

sebesar Rp 40.483.680.666 dan terdapat penggunaan dana kampanye diduga di luar rekening khusus 

dana kampanye dengan total keseluruhan sebesar Rp 3.984.157.334. Total dana kampanye di luar 

rekening ini didapatkan tercermin dari jumlah penerimaan diambil pengeluaran tidak sesuai dengan 

jumlah yang terdapat didalam salo rekening dana kampanye. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

NO NAMA PASANGAN 

CALON 

TOTAL 

PENERIMAAN 

PENGELUARAN 

TOTAL 

SALDO DI 

REKENING 

KHUSUS 

SELISIH 

1 Ir. SAID ASSAGAFF - Ir. 

ANDERIAS 

RENTANUBUN 

450,000,000 - - 450,000,000 

2 AHMAD HIDAYAT MUS 

& RIVAI UMAR 

1,010,750,000 350,000,000 323,000,000 337,750,000 

3 Ganjar Pranowo - Taj 

Yasin 

200,000,000 - - 200,000,000 

4 DR. H. MUHAMMAD 

KASUBA, MM DAN DRS. 

H.A. MADJID HUSEN, 

MM 

760,000,000 604,191,500 10,000,000 145,808,500 

5 HERMAN ADRIAN 

KOEDOEBOEN, SH.M.Si 

& ABDULLAH 
VANATH,S.Sos.MMP 

50,000,000 - - 50,000,000 

• 40.483.680.666 • 3.984.157.334 

DANA KAMPANYE 
DI REKENING 



6 DR. H. BURHAN 

ABDURAHMAN, SH. MM 

DAN DRS. ISHAK 

JAMALUDDIN, M.PD 

460,000,000 416,127,514 32,000,000 11,872,486 

7 MURAD ISMAIL - 

BARNABAS ORNO 

1,000,000 - - 1,000,000 

8 H. HERMAN DERU DAN 

H MAWARDI YAHYA 

290,000,000 179,760,254 110,003,514 236,232 

9 H. Moh. Suhaili Fadil 

Thohir, SH dan H. Muh. 

Amin, SH., M.Si 

912,300,000 100,000,000 812,278,060 21,940 

 
 

REKAPITULASI PENGELUARAN DAN KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR 

Terdapat 17 pasangan calon yang telah mengeluarkan biaya dana kampanye pada saat melaporkan 

LADK. Data rinci sebagai berikut : 

 
 
 

NO NAMA PASANGAN CALON PENGELUARAN 

TOTAL (Rp) 

1. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL DAN H. UU 

RUZHANUL ULUM, SE 

1,520,262,372 

2. DR. H. MUHAMMAD KASUBA, MM DAN DRS. 

H.A. MADJID HUSEN, MM 

604,191,500 

3. H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I DAN H. 

MUHAMMAD IRWANSYAH 

500,000,000 

4. Sudirman Said - Ida Fauziyah 442,561,164 

5. DR. H. BURHAN ABDURAHMAN, SH. MM DAN 

DRS. ISHAK JAMALUDDIN, M.PD 

416,127,514 

6. AHMAD HIDAYAT MUS & RIVAI UMAR 350,000,000 

7. FIrdaus-Rusli Effendi 251,882,439 

8. Dr. Hasanuddin, SE,MM dan Dr.Anton 

Charliyan, M.P.K.N 

229,500,000 

9. H. HERMAN DERU DAN H MAWARDI YAHYA 179,760,254 

10. H. Moh. Suhaili Fadil Thohir, SH dan H. Muh. 

Amin, SH., M.Si 

100,000,000 

11. IR.Esthon L Foenay - DRS. Christian Rotok 87,500,000 

12. PROF. DR. IR. H. M NURDIN ABDULLAH, 

M.AGR DAN ANDI SUDIRMAN SULAIMAN, S.T 

70,000,000 

13. H. ICHSAN YASIN LIMPO,SH, MH DAN IR. H. 

ANDI MUZAKKAR, MH 

55,556,000 

14. H.A.M. NURDIN HALID DAN H.ABD.AZIZ 

QAHHAR MUDZAKKAR 

50,000,000 

15. KH. ABDUL GHANI KASUBA, LC. M. PD. I DAN 
M. AL YASIN ALI 

12,683,800 



16. Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si dan H. Hadi 

Mulyadi., S.Si., M.Si 

3,698,000 

17. Dr. Ir. Wayan Koster, M.M dan Dr. Ir. Tjok Oka 

Artha Ardhana Sukawati, M.Si 

25,000 

 
 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 
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HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN 

DATA PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DAERAH 

TAHUN 2018 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  

  

PENGANTAR  

Badan Pengawas Pemilihan Umum melaksanakan pengawas terhadap proses Pembentukan Petugas 

Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Proses pengawasan dilakukan dimulai pada masa akhir pembentukan 

PPPD dengan memeriksa latar belakang dan proses pembentukan PPDP tersebut.  

Pasal 11 PKPU Nomor 2 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil GUbernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

menyebutkan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP. 

PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang 

diusulkan oleh PPS yang bersangkutan. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota.  

PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) 

orang; dan paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat 

ratus) orang. PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan 

menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.  

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan 

pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. PPDP dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran 

pemilih mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam 

menggunakan hak pilihnya.  

PPDP melakukan Coklit untuk memperbaiki daftar Pemilih, dengan cara: a. mencatat Pemilih yang telah 

memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK; b. 

memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan; c. mencoret Pemilih yang telah meninggal; d. 

mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain; e. mencoret Pemilih yang telah berubah 

status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum 

kawin/menikah pada hari pemungutan suara; g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada 

keberadaannya; h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan 

dokter; i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 

berkekuatan hukum tetap; j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis 

disabilitas; dan k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan 

penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.  

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pembentukan PPDP dilakukan untuk memastikan: a. PPDP 

dibentuk tepat pada waktunya; b. PPDP tidak berasal dari pengurus/anggota partai politik;  c. PPDP 

melaklukan pencocokan dan penelitian secara  langsung dari rumah ke rumah; dan d. 1 (satu) orang PPDP 

untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang dan paling banyak 2 (dua) 

orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang. (3) Dalam hal 

Pembentukan PPDP oleh KPU Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan ketentuan, Panwas Kabupaten/Kota 

menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.  



Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas proses pemutakhiran daftar Pemilih dibantu oleh 

Panwas Kecamatan dan PPL. Pengawasan dilakukan dengan cara:  a. mendatangi rumah Pemilih dan 

memeriksa kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP; b. mencatat kegiatan 

pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan daftar Pemilih sesuai dengan alat kerja pengawasan; c. 

berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan salinan dokumen hasil Pemutakhiran 

Data Pemilih.  

Pengawasan dilakukan untuk memastikan PPDP: a. melakukan pencocokan dan penelitian dengan 

mendatangi rumah Pemilih; b. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar 

dalam daftar Pemilih menggunakan formulir model A.A-KWK; c. memperbaiki data Pemilih; d. mencoret 

Pemilih yang telah meninggal; e. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain; f. mencoret 

Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) 

tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara; h. mencoret data Pemilih yang telah 

dipastikan tidak ada keberadaannya; i. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan 

surat keterangan dokter; j. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan berkekuatan hukum tetap; k. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom 

jenis disabilitas; dan l. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan 

penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.  

I.  KETERLAMBATAN PEMBENTUKAN PPDP  

Ditemukan 26 PPDP belum terbentuk hingga batas akhir masa pembentukan dan bimbingan teknis 

pada tanggal 17 Januari 2018.  Temuan tersebut tersebar di 5 Provinsi dan 6 Kabupaten/Kota yaitu di 

Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai (Provinsi Riau), Bangka (Bangka Belitung), Kota Bogor (Jawa 

Barat), Kota Pekalongan (Jawa Tengah), Kep. Siau Tagulandang Biaro (Sulawesi Utara), Maluku Tengah 

(Maluku).  

NO  PROVINSI  KABUPATEN/KOTA  
JUMLAH TPS YANG PPDP 

BELUM TERBENTUK  

1.  RIAU  Kabupaten Rokan Hilir  7  

Kota Dumai  2  

2.  JAWA BARAT  Kota Bogor  4  

3.  JAWA TENGAH  Kota Pekalongan  4  

4.  SULAWESI UTARA  Kabupaten Kep. Siau Tagulandang 

Biaro  

6  

5.  MALUKU  Kabupaten Maluku Tengah  1  

  Jumlah  26  

  

Keterlambatan pembentukan PPDP jelas mengurangi waktu dan kesempatan dalam proses 

pelaksanaan tahapan Pilkada selanjutnya yaitu Pencocokan dan Penelitian. Keterlambatan 

pembentukan PPDP juga berpengaruh terhadap keikutsertaan dalam bimbingan teknis yang 

diselenggarakan.  

II.  PPDP DARI UNSUR PARTAI POLITIK  

Salah satu syarat yang ditentukan oleh KPU dalam pembentukan PPDP adalah tidak menjadi anggota 

Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat 

pernyataan yang sah. Hasil pengawasan menunjukkan, ditemukan PPDP dari unsur partai politik. 

Temuan ini tersebar di 8 Provinsi dan 30 Kabupaten/Kota yaitu Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, 

Kota Sawahlunto (Sumatera Barat), Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten 

Rokan Hilir, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai (Riau), Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, 

Kabupaten Karawang, Kota Depok (Jawa Barat), Kabupaten Batang, Kabupaten Jepara, Kabupaten 

Sukoharjo, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kabupaten Kebumen, 

Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Brebes, Kabupaten Magelang 



dan Kabupaten Rembang (Jawa Tengah), Kota Bima (NTB), Tanah Laut (Kalimantan Selatan), Kep. Siau 

Tagulandang Biaro (Sulawesi Utara) dan Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Ambon (Maluku).  

Ditemukan sebanyak 471 PPDP yang merupakan anggota partai politik dan tim sukses calon partai 

politik tertentu. PPDP yang berasal dari unsur partai politik menimbulkan potensi terhadap pemetaan 

masyarakat terhadap pilihan politik pada saat pencocokan dan penelitian. Ditemukannya PPDP dari 

unsur partai politik menunjukkan ketidaktelitian KPU atas usulan PPS dalam melakukan rekruitmen 

untuk memastikan PPDP menjaga independensi dan bebas dari kepentingan parsial.  

Atas temuan tersebut Pengawas Pemilu menyampaikan hasil pengawasan dan KPU 

menindaklanjutinya dengan mengganti PPDP yang berstatus pengurus dan anggota partai politik. 

Pengawasan dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap latar belakang PPDP dan memberikan 

rekomendasi kepada KPU terkait dengan PPDP yang tidak sesuai dengan ketentuan.       

 

NO  PROVINSI  KABUPATEN/KOTA  PPDP dari Unsur Partai Politik  

1  

  

  

Sumatera Barat  

  

  

Kota Padang Panjang  1  

Kota Pariaman  2  

Kota Sawahlunto  10  

2  

  

  

  

  

Riau  

  

  

  

  

Kabupaten Indragiri Hulu  1  

Kabupaten Kuantan Singingi  43  

Kabupaten Rokan Hilir  7  

Kota Pekanbaru  2  

Kota Dumai  2  

3  

  

  

  

Jawa Barat  

  

  

  

Kabupaten Bandung  2  

Kabupaten Tasikmalaya  2  

Kabupaten Karawang  2  

Kota Depok  10  

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Jawa Tengah  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kabupaten Batang  37  

Kabupaten Jepara  103  

Kabupaten Sukoharjo   81  

Kabupaten Demak  45  

Kota Semarang  6  

Kota Salatiga  8  

Kota Tegal  1  

Kabupaten Kebumen  26  

Kabupaten Cilacap  1  

Kabupaten Sragen  1  

Kabupaten Klaten  1  

Kabupaten Brebes  2  

Kabupaten Magelang  28  

Rembang  19  

5  NTB  Kota Bima  1  

6  Kalimantan Selatan  Tanah Laut  3  

7  Sulawesi Utara  Kep. Siau Tagulandang Biaro  6  

8  Maluku  Kabupaten Kepulauan Aru  13  

Kota Ambon 5 



Jumlah  471  

  

III.  PPDP TERLAMBAT MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS  

Ditemukan terdapat daerah Pilkada yang mengalami keterlambatan dalam melaksanakan Bimbingan 

Teknis untuk PPDP. Keterlambatan Bimtek ini terjadi di Kabupaten Denpasar, Kabupaten Gianyar, 

Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karang Asem dan Kabupaten Jembrana (Bali), Kabupaten Kola 

(Kalimantan Barat), Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru 

Selatan, kabupaten Aru dan Kota Tual (Maluku).  

    

NO  PROVINSI  KABUPATEN/KOTA  

1  BALI  Kota Denpasar  

Kabupaten Gianyar  

  Kabupaten Buleleng  

Kabupaten Karang Asem  

Kabupaten Jembrana  

2  KALIMANTAN 

BARAT  

Kabupaten Kola   

3  MALUKU  Kabupaten Maluku Tenggara  

Kota Tual   

Kabupaten Kepulauan Aru  

Kabupaten Maluku Barat Daya 

 Kabupaten Buru Selatan 

  

Keterlambatan Bimbingan Teknis mengurangi waktu bagi PPDP untuk melaksanakan pencocokan dan 

penelitian dengan mendatangi rumah-rumah. PPDP dalam melakukan proses pemutakhiran dan 

pendaftaran pemilih potensial terganggu saat melayani hak konstitusional warga negara dalam 

menggunakan hak pilihnya.  

  

IV.  PEMILIH YANG TIDAK DILAKUKAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN  

Kewajiban PPPD untuk melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi rumah tidak 

dilakukan secara keseluruhan. Tidak semua rumah dalan wilayah pemutakhiran sebagai tanggung 

jawab PPDP tidak mendatangi secara langsung ke rumah untuk dilakukan pencocokan dan penelitian 

kepada setiap pemilih.  Daerah dengan pemilih yang tidak dilakukan pecocokan dan penelitian adalah:     

  

1. SUMATERA  

Di Sumatera Barat, pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian di Padang dengan 180 

pemilih dan Sawahlunto sebanyak 145 pemilih. Di Riau berada di Dumai sebanyak 12.318 pemilih, 

Indragiri Hulu sebanak 19 pemilih, Pelalawan sebanyak 8.393 pemilih, rokan hulu sebanyak 189 

pemilih, rokan hilir sebanyak 6 pemilih, Siak sebanyak 119 pemilih, Pekanbaru sebanyak 10159  dan 

Indragiri Hilir sebanyak 1351 pemilih. Di Propinsi Kepulauan Riau berada di Kota Tanjung Pinang 

148 pemilih. Di Propinsi Jambi berada di Merangin sebanyak 21 pemilih.   

 

 

     

NO  PROVINSI  KABUPATEN/KOTA  KECAMATAN  KELURAHAN/ 

DESA  

TOTAL 

TPS  

JUMLAH  

PEMILIH  

YANG BELUM 

DICOKLIT  

1  Sumatera Barat  Padang  11 104 1600 180 



   

   

   

   

Sawahlunto  
4 37 139 145 

2  

   

   

   

   

   

   

   

   

Riau  

   

   

   

   

   

   

   

   

Dumai   7 33 515 12318 

Indragiri Hulu  14 194 842 19 

Pelalawan  12 118 690 8393 

Rokan Hulu  16 145 963 189 

Rokan  Hilir  15 179 1321 6 

Siak  14 131 747 119 

Pekanbaru  12 58 1798 10159 

Indragiri Hilir  20 236 1612 1351 

3 Kepulauan Riau  Kota Tanjung Pinang 2 4 13 148 

4  

   

Jambi  

   

Merangin  
24 215 858 21 

  

2. BANTEN DAN JAWA  

Di Propinsi Banten, pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian terdapat di Lebak 

sebanyak 32 pemilih dan kota serang sebanyak 122 pemilih. Di Jawa Barat terdapat di Kabupaten 

Tasikmalaya sebanyak 1.337 pemilih, Kabupaten Ciamis sebanyak 148.821 pemilih, Kabupaten 

Subang sebanyak 50.551 pemilih, Kabupaten Karawang sebanyak 2.104 pemilih, Kota Bandung 

sebanyak 230.085 pemilih dan Kota Tasikmalaya sebanyak 120 pemilih.  

Adapun di Jawa Tengah, pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian terdapat di 

Kabupaten Blora sebanyak 151 Pemilih, Kabupaten Boyolali sebanyak 56 Pemilih, Kabupaten 

Demak sebanyak 174 pemilih, Kabupaten Jepara sebanyak 17 Pemilih, Kabupaten Karanganyar 

sebanyak 394 pemilih, Kabupaten Kebumen 39 pemilih, Kabupaten Kudus sebanyak 2 pemilih, 

Kabupaten Magelang sebanyak 83 pemilih, Kabupaten Purworejo sebanyak 677 pemilih,  

Kabupaten Rembang sebanyak 406 pemilih, Kabupaten Sragen sebanyak 351 pemilih, Kabupaten 

Tegal sebanyak 604 pemilih, Kabupaten Wonosobo sebanyak 620 pemilih, Kota Pekalongan 1, 177 

pemilih dan Kota Tegal sebanyak 250 pemilih   

Sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur, pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian 

terdapat Kota Surabaya sebanyak 3.177 pemilih,  

  

NO  PROVINSI  KABUPATEN/ KOTA  KECAMATAN  
KELURAHAN/ 

DESA  

TOTAL 

TPS  

JUMLAH  

PEMILIH  

YANG  

BELUM  

DICOKLIT  

5  

   

   

Banten  

   

   

               

Kabupaten Lebak  28  345  1897  32  

Kota Serang  6  66  960  122  

6  Jawa Barat         

Kabupaten Tasikmalaya  9  14  111  1,337  

Kabupaten Ciamis  19  170  1,070  148,821  

Kabupaten Subang  11  71  1,455  50,551  

Kabupaten Karawang  29  225  636  2,104  

Kota Bandung  15  60  1,257  230,085  

Kota Tasikmalaya  1  1  2  120  



7 Jawa Tengah                

Kabupaten Blora  16  295  1,738  151  

Kabupaten Boyolali  19  267  1,608  56  

Kabupaten Demak  14  249  1,876  174  

Kabupaten Jepara  16  195  1,841  17  

Kabupaten Karanganyar  17  177  1,721  394  

Kabupaten Kebumen  26  460  2,528  39  

Kabupaten Kudus  9  132  1,491  2  

Kabupaten Magelang  21  372  2,312  83  

Kabupaten Purworejo  16  494  1,729  677  

Kabupaten Rembang  14  294  1,300  406  

Kabupaten Sragen  20  208  1,674  351  

Kabupaten Tegal  18  287  4,928  604  

Kabupaten Wonosobo  15  265  1,717  620  

Kota Pekalongan  4  27  552  1,177  

Kota Tegal  4  27  420  250  

8 Jawa Timur        

Kota Surabaya  16 65 63 3.177 

        

3. NTB DAN KALIMANTAN  

Adapun di Nusa Tenggara Barat, pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian terdapat 

di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 147 pemilih, Kabupaten Dompu sebanyak 96 pemilih, 

Kabupaten Bima sebanyak  89 pemilih dan Kota Bima sebanyak 171pemilih.  

Adapun di Kalimantan Barat, pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian terdapat di 

Kota Pontianak sebanyak 17,642 pemilih, Kabupaten Sanggau sebanyak 32,047 pemilih, Kabupaten 

Kapuas Hulu sebanyak 442 pemilih, Kabupaten Melawi sebanyak 785 pemilih, Kabupaten Sekadau 

sebanyak 709 pemilih,  Kabupaten Gunung Mas sebanyak 746 pemilih, Kabupaten  Pulang Pisau 

sebanyak 1995 pemilih, Kabupaten Kapuas sebanyak 4794 pemilih. 

  

N 

O 
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA KECAMATAN 

KELURAHA/ 

DESA 

TOTAL 

TPS 

JUMLAH 

PEMILIH 

YANG BELUM 

DICOKLIT 

9  

   

   

   

   

NTB  

   

   

   

   

               

Kab. Lombok Tengah 2  15  15  147  

Kab. Dompu  3  3  3  96  

Kab. Bima  2  20  25  89  

Kota Bima  3  16  49 171  

10  

   

   

   

   

   

   

   

Kalimantan 

Barat  

   

   

   

   

   

   

       

Kota Pontianak  6  29  1267  17,642  

Kabupaten Sanggau 15  166  1246  32,047  

Kabupaten Kapuas Hulu  23  282  782  442  

Kabupaten Melawi  11  169  514  785  

Kabupaten Sekadau  7  87  461  709  



      

   

 Gunung Mas  12  127  266  746  

Pulang Pisau  8  99  325  1995  

 Kapuas  17  231  952  4794  

  

  4. SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA 

Adapun di Sulawesi Utara, pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian terdapat Kabupaten 

Minahasa Tenggara sebanyak 66 pemilih, Kabupaten Kep. Sitaro sebanyak  37 pemilih.  

Adapun di Sulawesi Selatan, pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian terdapat Kabupaten 

Bone sebanyak  2 pemilih, Kabupaten Enrekang 4 pemilih, dan Kabupaten Palopo sebanyak  966 pemilih.  

Adapun di Maluku, pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian terdapat Kota Ambon 

sebanyalk 53 pemilih, Kabupaten Buru  7.308, Kabupaten Seram Bagian Barat 400, Kabupaten Seram 

Bagian Timur 213, Kabupaten Maluku Tengah 230. 

Adapun di Maluku Utara, pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian terdapat Kabupaten  

Halmahera Tengah sebanyak 351 pemilih, Kabupaten Halmahera Utara  sebanyak 201 pemilih, Kabupaten 

Halmahera Selatan sebanyak 351 pemilih, dan Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1,156 pemilih.  

Sedangkan untuk Provinsi Papua, terdapat di kapubaten sarmi 727 Pemilih, kabupaten Mappi  47 Pemilih 

Kota Jaya Pura 971 Pemilih. 

 

NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA KECAMATAN 
KELURAHAN/ 

DESA 

TOTAL 

TPS 

JUMLAH 

PEMILIH YANG 

BELUM 

DICOKLIT 

11  

   

   

Sulawesi 

Utara  

   

   

               

Minahasa Tenggara 5 11 11 66 

Kep. Sitaro  2  4  6  37  

12  

   

   

   

Sulawesi 

Selatan  

   

   

   

       

Bone  1  1  8  2  

Enrekang  2  2  2  4  

Palopo  1  4  27  966  

13  Maluku         

Kabupaten Buru 1 7 40 7.308 

Kabupaten Seram Bagian 

Barat 

                  

1                1    400 

Kabupaten Seram Bagian 

Timur    213 

Kabupaten Maluku 

Tengah 1 6 69 230 

Kota Ambon 4 6 9 53 

14  

   

   

   

   

Maluku 

Utara  

   

   

   

   

       

Kab. Halmahera Tengah  10  61  74  351  

Kab. Halmahera Utara  17  196  360  201  

Kab. Halmahera Selatan  10  61  74  351  

Kab. Kepulauan Sula  12  78  187  1,156  

15 Papua       



NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA KECAMATAN 
KELURAHAN/ 

DESA 

TOTAL 

TPS 

JUMLAH 

PEMILIH YANG 

BELUM 

DICOKLIT 

  

  

  

Kabupaten Sarmi 10 94 106 727 

Kabupaten Mappi 15 164 230 47 

Kota Jayapura 5 38 633 971 

  

5. POTENSI PEMILIH KEHILANGAN HAK PILIH KARENA BELUM MEMILIKI E-KTP 

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh 

belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Salah satu syarat untuk dapat 

menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih 

yang berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dalam 

hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat menggunakan Surat Keterangan 

yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat. 

Hasil pengawasan di 17 Provinsi menunjukkan terdapat 1.025.577 pemilih yang belum memiliki e-KTP dan 

tidak memiliki surat keterangan. Jumlah ini tersebar di Bengkulu 797 pemilih, Bangka Belitung 7.137 

pemilih, Jawa Barat sebanyak 2,766 pemilih, Jawa Tengah 273.895 pemilih, Banten 2.655 pemilih, 

Kalimantan Selatan 33.123 pemilih, Kalimantan Timur 50.046 pemilih, Gorontalo 5.456 pemilih, Maluku 

10.558 pemilih dan Maluku Utara 32.858 Pemilih, Sulawesi Tenggara 76.732 pemilih, Sulawesi Utara 

12.101 pemilih, Sulawesi Barat 21.854 pemilih, Kalimantan Barat 7.885 pemilih, Sulasewi Selatan 49.885 

pemilih dan Riau 51.397 pemilih. 

NO PROVINSI Jumlah Pemilih Belum KTP 

Elektronik tapi memiliki 

Surat Keterangan dari 

Disdukcapil 

Jumlah Pemilih Belum 

Dipastikan memiliki KTP 

Elektronik Atau Surat 

Keterangan 

1. Bengkulu 1,444 797 

2. Bangka Belitung 8,431 7,137 

3. Jawa Barat 3,091 2,766* 

4. Jawa Tengah 514,003 273,895 

5. Banten 1,798 2,655 

6. Kalimantan 

Selatan 

6,940 33,123 

7. Kalimantan Timur 53,390 50,046 

8. Gorontalo 10,059 5,456 

10. Maluku 54,527 10,558 

11. Maluku Utara 2,930 32,858 

12. Sulawesi Tenggara 70.943 76.732 

13. Sulawesi Utara 13.622 12.101 

14. Sulawesi Barat 22.151 21.854 

15. Kalimantan Barat 15.728 7.885 

16. Sulawesi Selatan 54.328 49.885 

17. Riau 85.989 51.397 

 

*Kota Cimahi. 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia  

Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350  

Telepon: 021 - 3905889 / 3907911  
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Formulir Pengajuan Keberatan

Informasi Pengaju Keberatan

Nomor Pendaftaran
Permohonan Informasi *

Tujuan penggunaan informasi

Identitas Pemohon

Nama *

Alamat *

Pekerjaan

Nomor Telepon/HP *
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Identitas Kuasa Pemohon

Nama Kuasa

Alamat Kuasa

Nomor Telepon/HP Kuasa

Alasan Pengajuan Keberatan *

Kasus Posisi

Kirim



5/13/2019 Prosedur Pengajuan Keberatan | PPID Bawaslu RI

https://ppid.bawaslu.go.id/standar-layanan/prosedur-pengajuan-keberatan 1/2

PPID Bawaslu RI
Bawaslu Terbuka, Pemilu Tepercaya

Prosedur Pengajuan Keberatan
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I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Penyelenggara pemilu merupakan salah satu faktor fundamental dalam 

meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas di 

Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu wajib mengimplementasikan 

sejumlah prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilu yang banyak dinilai 

sebagai pemilu paling kompleks di dunia. Salah satunya, adalah prinsip 

keterbukaan.  

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai Penyelenggara 

Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya terikat dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) saja. Bawaslu terikat 

pula dengan undang-undang lainnya, salah satunya adalah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dengan 

Visi “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Tepercaya dalam 

Penyelyenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”, secara 

konsisten Bawaslu terus berupaya mentransformasikan dirinya menjadi 

lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. 

Paradigma yang dikembangkan di Bawaslu begitu menilai penting 

penerapan keterbukaan informasi publik sesuai UU KIP. Apabila Bawaslu 

sebagai badan publik menerapkan UU KIP secara benar maka berpeluang 

akan ikut memberi dampak pada jalannya pemilu yang transparan dan 

akuntabel serta mampu mendorong partisipasi secara luas. Keterbukaan 

diharapkan mampu makin meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

Bawaslu. 

Persepsi publik terhadap sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu 

dipercaya ikut bergantung terhadap kinerja penyelenggara pemilu, termasuk 

Bawaslu. Kepercayaan publik yang muncul sejak awal terhadap lembaga 

penyelenggara pemilu tentu akan memudahkan Bawaslu dalam menggalang 

kerja sama dengan berbagai stakeholder termasuk masyarakat untuk ikut 

mengawasi pemilu. Pelayanan yang disediakan oleh Bawaslu dan inisiatif yang 

dilakukan masyarakat adalah gerakan bersama untuk menciptakan proses 

Pemilu yang berintegritas. Seluruh upaya tersebut, tentunya akan makin 
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membutuhkan energi untuk merealisasikannya apabila tidak didukung oleh 

persepsi yang baik oleh publik terhadap Bawaslu.  

Pada 2018 ini Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar 

terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Arah kebijakan 

keterbukaan informasi publik di Bawaslu pada 2018 bukan hanya menguatkan 

dan mengembangkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di tingkat 

pusat namun juga penguatan dan pengarusutamaan KIP pada level Bawaslu 

Provinsi. Kebutuhan Bawaslu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan 

pelayanan informasi publik tersebut, sejalan dengan upaya yang tengah 

dilakukan yakni membangun citra sebagai sebuah lembaga yang sekaligus 

juga rumah bagi masyarakat. Dari Bawaslu, diharapkan masyarakat dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan dan informasi terkait demokrasi, pemilu dan 

pengawasan pemilu. 

Dalam rangka mendukung hal tersebut, serta sebagai pelaksanaan 

amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (UU KIP), Bawaslu selama tahun 2018 telah melakukan hal-hal 

sebagaimana tergambar pada tabel sebagai berikut: 

 

No Kebijakan Waktu 

1 Menetapkan Struktur PPID Januari 2018 

2 Menetapkan Informasi Dikecualikan Mei 2018 

3 

Menandatangani Nota Kesepahaman antara 

Bawaslu, KIP, dan KPU Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota Dengan Prinsip Keterbukaan 

Informasi Publik 

Agustus 2018 

4 
Mengeluarkan Surat Edaran tentang Optimalisasi 

Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi 
Agustus 2018 

5 

Melakukan Pembahasan Awal Revisi Peraturan 

Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di 

Bawaslu 

Desember 2018 
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a. Menetapkan Struktur PPID 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan 

ujung tombak pelayanan informasi Bawaslu yang mengelola dan 

memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pada 2 Januari 2018 

Bawaslu membentuk struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Bawaslu melalui Surat Keputusan Bawaslu Nomor 

0002/K.Bawaslu/HM.00/I/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Tahun 2018. Pembentukan PPID tersebut merujuk pada ketentuan 

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanaan 

Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, 

dan Panwas Luar Negeri. Dalam Keputusan tersebut, telah ditetapkan 

sebanyak 80 orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina dan 

Pengarah, Tim Pertimbangan, PPID, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, 

Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim 

Penghubung, dan Desk Informasi. 

 

Struktur PPID Bawaslu 

b. Menetapkan Informasi Dikecualikan di Bawaslu 

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh 

informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi 

informasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi 
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apa saja  yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan 

berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, 

melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi 

publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk 

mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan 

Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut.  

Melalui Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018, 

PPID Bawaslu telah menetapkan 23 informasi sebagai informasi yang 

dikecualikan di Bawaslu.  

 

No Informasi 

1 Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan 

2. Formulir Model A.2 Formulir Temuan 

3. Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan 

4. Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi 

5. 
Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah 

Sumpah/Janji 

6. Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji 

7. Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi 

8. Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran 

9. 
Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik 

Penyelenggaraan Pemilu  

10. 
Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi 

Pemilihan  

11. 
Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana 

Pemilihan 

12. Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya 

13. 
Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi 

Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi 
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Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif 

14. Formulir Model TSM GBW-2 – Tanda Bukti Penerimaan Berkas  

15. 

Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan 

Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau 

Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstuktur, Sistematis, dan 

Masif 

16. 

Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan 

Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan 

Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, 

Sistematis, Dan Masif 

17. Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan 

18. Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan 

19. 
Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, 

Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara) 

20. 
Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota  

(Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara) 

21. Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS  

22. 
Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon 

Anggota Bawaslu Provinsi 

23. 
Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon 

Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 

Klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu 

 

c. Menandatangani Nota Kesepahaman antara Bawaslu, KIP, dan KPU 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota Dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik 

Nota kesepahaman antara Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), 

dan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentang Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Prinsip 

Keterbukaan Informasi Publik ini ditandatangani pada 28 Agustus 2018. 

Nota kesepahaman bernomor 0654/K.BAWASLU/HM.02.00/VIII/2018 ini 
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bertujuan untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan 

yang terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip Keterbukaan Informasi 

Publik serta menjamin hak akses para pihak terhadap informasi pemilu dan 

pemilihan dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik. 

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi kegiatan: 

1. Koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi dan bimbingan teknis 

(pelatihan dan/atau lokakarya) Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan, 

2. Pertukaran dan pemberian informasi antara Bawaslu dan KPU untuk 

kepentingan penyelenggaraan, pengawasan, dan penegakan hukum 

pemilu dan pemilihan secara terbuka sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, 

3. Penegakan komitmen untuk menutup informasi yang dikecualikan 

mengenai penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang dikuasai pada 

pihak kepada publik, 

4. Penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tingkat pusat, provinsi, 

dan kabupaten/kota, 

5. Membangun sinergitas layanan dan pengelolaan informasi publik pemilu 

dan pemilihan, serta penyelesaian sengketa informasi publik dalam 

tahapan pemilu dan pemilihan, dan 

6. Kegiatan lain yang disepakati para pihak. 

 

d. Mengeluarkan Surat Edaran tentang Optimalisasi Keterbukaan 

Informasi Publik di Bawaslu Provinsi 

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, keterbukaan informasi belum 

diimplementasikan secara baik oleh mayoritas Bawaslu Provinsi. Ke depan, 

komitmen implementasi KIP perlu menjadi perhatian agar keterbukaan 

informasi terinternalisasi dan terealisasi dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi Bawaslu Provinsi. Karena itu dalam rangka mendorong Bawaslu 

Provinsi mengimplementasikan keterbukaan informasi publik serta 

memenuhi kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, 

akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik, maka diterbitkanlah Surat 

Edaran tentang Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik. 
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Tujuan dari surat edaran ini adalah meningkatnya kualitas 

implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi, baik melalui 

pengelolaan informasi di internal serta pelayanan informasi secara dalam 

jaringan (online) maupun luar jaringan (offline).  

 

e. Melakukan Pembahasan Awal Revisi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) 

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di 

Bawaslu 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak 

hanya memberikan penguatan kewenangan kepada Bawaslu dalam 

melakukan pencegahan dan penindakan dengan kewenangan memutus 

terhadap sengketa proses Pemilu dan pelanggaran administrasi. Secara 

kelembagaan, UU Pemilihan Umum memberi penguatan dengan 

dipermanenkannya Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota menjadi 

Bawaslu Kabupaten/Kota, serta penambahan jumlah anggota Bawaslu 

Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.  

Penguatan juga dilakukan terhadap struktur kesekretariatan Bawaslu. 

Penguatan itu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 

2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Regulasi tersebut mengatur 

bahwa Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang 

dibantu oleh dua deputi dan satu Inspektorat Jenderal. Dua deputi tersebut 

membawahi sembilan biro dimana masing-masing biro terdiri dari paling 

banyak empat bagian serta masing-masing bagian paling banyak memiliki 

tiga subbagian. Sebelumnya, Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh 

Sekretaris Jenderal dibantu oleh empat kepala biro yang masing-masing biro 

membawahi empat bagian dan masing-masing bagian membawahi tiga 

subbagian. Pemberlakuan struktur baru Bawaslu ini masih menunggu 

pengesahan Rancangan Perbawaslu tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan 
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Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.  

Perubahan regulasi yang ada sedikitnya berimplikasi terhadap harus 

disesuaikannya kedudukan, tugas, dan fungsi struktur Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, 

menentukan bentuk PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota, serta menetapkan 

pola hubungan dan tata kerja PPID Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota. Sebagai pembahasan awal rencana 

penyempurnaan Perbawaslu 1 Tahun 2017, Bawaslu mengadakan FGD 

Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Penyempurnaan 

Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 dengan target mengidentifikasi poin-poin 

perubahan apa saja yang perlu dilakukan Bawaslu sebelum dilakukan 

pengkajian lebih dalam. 

Bawaslu berharap penyempurnaan Peraturan Bawaslu Nomor 1 

Tahun 2017 tidak hanya sekadar menyesuaikan dengan ketentuan UU 

Nomor 7 Tahun 2017 ataupun memasukkan pengaturan dalam rancangan 

Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi dan 

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan 

yang saat ini pembahasannya memasuki tahap akhir. Namun, juga sebagai 

momentum menciptakan regulasi yang dapat mengoptimalkan implementasi 

keterbukaan informasi publik di Bawaslu serta mampu mendorong 

terwujudnya PPID Bawaslu yang profesional, andal, dan inovatif.   

 

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

a. Sarana dan Prasarana 

1. Layanan Luar Jaringan (Luring) 

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, 

Bawaslu telah memiliki Ruang PPID sejak 2015 yang bertempat di lantai 

dasar Gedung Bawaslu Jl. MH. Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat yang 

dilengkapi dengan meja pelayanan informasi, kursi petugas dan 

pemohon informasi, pendingin udara, telepon, faksimili, perangkat 

komputer, stand banner maklumat pelayanan informasi, petunjuk 
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informasi tata cara permohonan informasi, petunjuk informasi tata cara 

keberatan informasi, serta instrumen untuk melakukan pelayanan 

permohonan informasi seperti formulir permohonan informasi, tanda 

bukti permohonan informasi, tanda bukti penyerahan informasi, maupun 

formulir keberatan informasi. Ruang PPID Bawaslu mulai pertengahan 

2018 juga dilengkapi dengan perpustakaan mini. Dengan fasilitas baru 

tersebut, pengunjung juga dapat membaca di tempat berbagai koleksi 

buku yang diterbitkan oleh Bawaslu.  

 

Ruang PPID Bawaslu RI 

Akses lain bagi publik untuk melakukan permohonan informasi 

dapat melalui surat tertulis yang ditujukan ke PPID Bawaslu Jl. MH. 

Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat 10350 ataupun melalui surat elektronik 

(email) ke ppid@bawaslu.go.id dengan isi surat paling sedikit memuat 

nama, alamat, nomor telepon dan/atau email, rincian informasi yang 

dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi, 

dan cara mengirimkan informasi. Permohonan informasi dapat juga 

disampaikan melalui telepon/fax 021-31902128/3905889 serta melalui 

Whatsapp Center PPID di nomor 087886102600. 
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2. Layanan Informasi Publik Dalam Jaringan (Daring) 

Undang-Undang KIP mendorong badan publik untuk menyajikan 

informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan dengan 

membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi 

secara baik dan efisien serta mudah diakses. Dalam memenuhi 

kewajiban UU tersebut, pada 2018 Bawaslu melakukan pengembangan 

terhadap salah satu sarana layanan informasi, yakni website PPID. 

Selain memenuhi informasi melalui permohonan dari masyarakat, 

Bawaslu RI juga berupaya membangun keterbukaan proaktif melalui 

pengumuman atau publikasi tanpa proses permintaan. 

Dalam pengembangan yang dilakukan membuat laman 

ppid.bawaslu.go.id menjadi lebih segar dari sisi tampilan, kaya informasi, 

dan makin memudahkan publik dalam permohonan informasi. Website 

PPID telah mensinkronkan halaman pencarian dengan seluruh 

dokumen yang ada di server Bawaslu sehingga publik dapat mencari 

dokumen yang dibutuhkan pada kolom pencarian yang ada di halaman 

utama.  

Apabila informasi yang dicari tidak ditemukan, maka publik dapat 

mengajukan permohonan informasi secara online melalui website. Guna 

meningkatkan kualitas pelayanan, maka di website PPID publik juga 

dapat memeriksa status permohonan informasi yang diajukan.  
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Alur pelayanan informasi secara online 

Tidak hanya permohonan informasi, pemohon juga dapat 

mengajukan permohonan keberatan informasi melalui website PPID. 

Pengajuan keberatan dapat dilakukan dalam hal: 

a. permohonan ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak 

dapat diakses publik; 

b. Tidak tersedia informasi yang wajib diumumkan sebagaimana 

yang ditetapkan; 

c. Permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya; 

dan 

d. Informasi Publik tidak diberikan setelah melebihi jangka waktu 

yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. 

Dengan adanya pelayanan online ini terkait publik memiliki 

keleluasaan waktu dalam mengajukan permintaan informasi, tanpa 

terbatas waktu dan wilayah. Guna makin mempermudah publik, layanan 

online ini juga dapat digunakan melalui aplikasi Android.  
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b. Sumber Daya Manusia 

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang 

ada di Bawaslu, ditetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Bawaslu yang penugasannya secara ex-officio dijalankan oleh Kepala Biro 

Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal (H2PI). Selanjutnya di bawah 

koordinasi Kepala Biro H2PI, teknis layanan informasi publik dilakukan oleh 

Bagian Humas dan Antar Lembaga yang laksanakan oleh Subbagian 

Publikasi dan Dokumentasi. Dalam SK PPID Bawaslu Tahun 2018, telah 

ditetapkan sebanyak 80 orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina 

dan Pengarah, Tim Pertimbangan, PPID, Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, 

Tim Penghubung, dan Desk Informasi. 

Terkait SDM, pada 2018 PPID Bawaslu mendapat tambahan tenaga 

pendukung yang berlatar belakang teknologi informasi dan humas serta 

membentuk tim trainer PPID Bawaslu. Dalam draf revisi Peraturan Bawaslu 

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Wewenang dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, 

Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kecamatan terdapat pengembangan struktur pengelola 

PPID. Direncanakan adanya pembentukan struktur baru terkait PPID, yakni 

Bagian Pelayanan Informasi dan Perpustakaan.  

Sedangkan guna mengefektifkan pelayanan dan pengelolaan 

informasi publik, PPID Bawaslu juga telah melakukan sejumlah upaya 

peningkatan kapasitas SDM PPID seperti: 

1. Pelatihan; 

2. Menyusun buku panduan implementasi UU KIP; 

3. Menyusun modul training PPID; 

4. Menjalin kerjasama dalam bentuk penandatanganan nota 

kesepahaman dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Pemilihan 

Umum; dan 

5. Mengeluarkan Surat Edaran Optimalisasi Keterbukaan Informasi 

Publik.  

 



Laporan PPID Bawaslu Tahun 2018 14 

 

c. Anggaran 

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan 

kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI. Pada 2018 

anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebesar Rp 1,9 miliar, yang 

digunakan untuk pengembangan kebijakan keterbukaan informasi publik, 

pengembangan kapasitas, pengembangan kelembagaan, dan infrastruktur. 

Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan pada 2018 antara lain: 

 
1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional PPID Bawaslu Seluruh 

Indonesia 

Dalam rangka menyamakan dan menguatkan persepsi 

keterbukaan serta meningkatkan kualitas keterbukaan informasi 

publik seluruh Bawaslu Provinsi, Bawaslu melaksanakan Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Seluruh 

Indonesia Tahun 2018. Rapat yang digelar pada 22 Februari 2018 ini 

merupakan forum nasional PPID Bawaslu yang pertama kali 

dilaksanakan sepanjang sejarah Bawaslu.  

Kegiatan ini sangat penting dan mendesak mengingat belum 

meratanya pelayanan dan pengelolaan informasi di Bawaslu Provinsi 

serta untuk menguatkan keterbukaan di Bawaslu RI. Terdapat 

Bawaslu Provinsi yang secara umum sudah baik pelayanan dan 

pengelolaan informasinya dibuktikan dengan menjadi peringkat 

pertama dalam penganugerahan keterbukaan informasi publik tingkat 

provinsi. Namun disisi lain terdapat Bawaslu Provinsi yang sama 

sekali belum menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik 

seperti membentuk PPID Bawaslu Provinsi. Semakin cepat kesiapan 

Bawaslu dan seluruh Bawaslu Provinsi untuk menata pengelolaan 

dan pelayanan informasi publik mampu tercapai, hal tersebut akan 

semakin baik. 
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2. Mengembangkan Website PPID Bawaslu 

Sebagai saluran utama dalam keterbukaan informasi, Bawaslu 

melakukan penyempurnaan terhadap menu dan tampilan laman PPID 

Bawaslu dengan alamat ppid.bawaslu.go.id. Penyempurnaan laman 

resmi lembaga Bawaslu juga dimaksudkan untuk menjamin 

keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008. 

Dalam pengembangan yang dilakukan membuat laman 

ppid.bawaslu.go.id menjadi lebih segar dari sisi tampilan, padat 

informasi, dan makin memudahkan publik dalam permohonan 

informasi.  

Laman baru ini juga telah mensinkronkan halaman pencarian 

dengan seluruh dokumen yang ada di server Bawaslu sehingga publik 

dapat mencari dokumen yang dibutuhkan pada kolom pencarian yang 

ada di halaman utama. Laman yang terkoneksi dengan website resmi 

Bawaslu ini secara umum menjalankan tiga fungsi, yakni fungsi 

pelayanan informasi, fungsi penyajian informasi publik, dan fungsi 

edukasi.  

 

 

3. Menyusun Buku Saku PPID Bawaslu 

Buku Panduan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik 

Bawaslu merupakan salah satu upaya agar jajaran Bawaslu se-

Indonesia memperoleh pemahaman yang utuh mengenai Undang-
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Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Dengan penerapan keterbukaan informasi oleh Bawaslu di seluruh 

jajaran, diharapkan juga akan membuka pemahaman masyarakat 

sehingga peluang pengawasan partisipatif akan semakin masif. 

Berikutnya ketika pengawasan partisipatif menjadi arus utama di 

masyarakat maka ruang terjadinya kecurangan akan menyempit dan 

apabila terjadi kecurangan menjadi lebih mudah terungkap dan 

diproses oleh pengawas pemilu. Saat kondisi-kondisi tersebut telah 

tercipta, maka keyakinan seluruh stakeholder dan masyarakat 

terhadap pelaksanaan seluruh tahapan pemilu akan semakin 

meningkat. Ujungnya, adalah menguatnya kepercayaan publik 

terhadap integritas Bawaslu, proses penyelenggaraan pemilu, dan 

hasil pemilu. 

Buku saku ini terdiri dari sembilan BAB yang mengulas 

mengenai konsep dasar keterbukaan informasi publik, Pejabat 

Pengelola  Informasi Dan Dokumentasi (PPID), pengecualian 

informasi publik, klasifikasi  informasi publik, daftar informasi publik, 

keterbukaan proaktif, pelayanan  informasi publik, laporan layanan 

informasi publik, dan sengketa  informasi publik. 

 

4. Melaksanakan Rapat Kerja Teknis PPID Bawaslu Seluruh 

Indonesia 

Rakernis PPID yang dilaksanakan pada 30 Juli s.d. 1 Agustus 

2018 merupakan kelanjutan dari kegiatan Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) PPID.  Kegiatan ini bertujuan untuk menajamkan 

pengetahuan teknis beserta pengaplikasiannya sekaligus evaluasi 

terhadap perkembangan implementasi keterbukaan informasi publik 

di Bawaslu Provinsi. Rakernis PPID memfokuskan pembahasan pada 

tiga hal pokok, yakni pelayanan informasi, pengecualian informasi, 

dan sengketa informasi publik. Pada Rakernis PPID peserta yang 

berasal dari Bawaslu Provinsi juga telah mengusulkan informasi yang 
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berpotensi dikecualikan dan menghasilkan sejumlah daftar informasi 

yang berpotensi dikecualikan. 

 

5. Menyusun Modul Pelatihan PPID Bawaslu 

Berbagai kewajiban dalam pengembangan dan 

pengimplementasian keterbukaan informasi publik sebagaimana 

diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi tantangan 

tersendiri bagi Bawaslu. Terlebih pada pertengahan 2018 telah 

dibentuk secara permanen Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota sehingga 

dibutuhkan metode dan mekanisme yang tepat untuk mentransfer 

pengetahuan dan keahlian dalam membentuk PPID, disamping 

kewajiban pengawasan dan penyelesaian sengketa administrasi 

pemilihan umum.  

Buku "Modul Pengembangan Kapasitas Mengelola dan 

Melayani Informasi Publik  di Badan Pengawas Pemilu" ini dibuat 

sebagai panduan bagi Bawaslu untuk mentransfer pengetahuan dan 

keahlian dalam mengelola informasi publik di jajaran Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi 

dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Berbeda dengan Buku Saku PPID 

yang berisi panduan penerapan keterbukaan informasi publik, maka 

Modul Pelatihan PPID ini merupakan panduan dalam pelaksanaan 

pelatihan PPID. Adanya buku ini diharapkan menjadi panduan bagi 

para fasilitator pada Badan Pengawas Pemilu. Panduan-panduan per 

sesi telah dibuat sedemikian rupa, sehingga fasilitator pembawa sesi 

akan mampu untuk memandu proses belajar.  

Diharapkan  dengan  modul  ini  akan  terselenggara  serial  

peningkatan  kapasitas  yang berkualitas dan menghasilkan peserta 

yang mampu mengelola dan melayani informasi publik dengan baik 

sesuai mandat peraturan perundang-undangan. 
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6. Monitoring dan evaluasi, serta pembinaan kepada Bawaslu 

Provinsi dalam rangka efektivitas pengelolaan dan pelayanan 

keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi.  

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik 

Layanan informasi di Bawaslu dilakukan setiap hari kerja dari Senin 

sampai Jumat mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dengan 

waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB. Pelayanan informasi 

publik sepanjang tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut:  

Rincian Permohonan Informasi 2018 berdasarkan 
Waktu Pengajuan 

 

Selama Tahun 2018, PPID di lingkungan Bawaslu menerima 41 

(empat puluh satu) permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan 

selama 6 (enam) hari kerja, dimana 27 (dua puluh tujuh) permohonan 

dikabulkan sepenuhnya dan 3 (tiga) permohonan dikabulkan sebagian. 

Sementara itu, 11 (sebelas) permohonan tidak dapat diberikan karena 

informasi tidak dikuasai/belum didokumentasikan. 
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b. Latar Belakang Pemohon 

Latar belakang pemohon informasi pun beragam, terdiri dari 

wartawan, mahasiswa, akademisi, peneliti, PNS, LSM, pegiat pemilu, 

swasta dan masyarakat umum.  

  
Rincian Permohonan Informasi 2018 berdasarkan  

Status Permohonan 
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Rincian Permohonan Informasi 2018 berdasarkan  

Latar Belakang Pemohon Informasi 

 
c. Sarana Permohonan Informasi Publik 

Sarana permohonan  Informasi  Publik ke PPID Bawaslu yang paling 

banyak digunakan oleh publik adalah melalui permohonan informasi online 

yang diakses lewat laman ppid.bawaslu.go.id. Dari total 41 permohonan 

informasi pada 2018, permohonan online digunakan oleh 28 pemohon (68 

persen). Sementara sisanya, sebanyak enam permohonan (12 persen) 

menggunakan sarana surat elektronik (email) ke ppid@bawaslu.go.id, lima 

permohonan (12 persen) melalui surat, dan dua permohonan (5 persen) 

dengan cara datang langsung ke Ruang PPID Bawaslu. 
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Rincian Permohonan Informasi 2018 berdasarkan  

Sarana Permohonan 

 
d. Keberatan Informasi Publik 

Berbeda dari 2017 yang terdapat satu permohonan keberatan 

informasi, pada 2018 dari 41 permohonan informasi publik ke Bawaslu tidak 

ada satupun yang berujung pada permohonan keberatan informasi. 

 

IV. PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

Komisi Informasi Pusat adalah lembaga mandiri yang berfungsi 

menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan 

petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa 

informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Pemeringkatan 

keterbukaan informasi pada badan publik ini, telah dilakukan oleh Komisi 

Informasi sejak tahun 2011. Dengan metode pemeringkatan yang terus 

dievaluasi dan dikembangkan, Komisi Informasi berharap dapat memperoleh 

gambaran hasil yang real yang mewakili praktik implementasi keterbukaan 

informasi yang dilakukan oleh badan publik di Indonesia.  

Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 

2018 secara garis besar dalam penilaiannya dibagi dalam tiga tahap, yakni 
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pengisian kuesioner, verifikasi, dan presentasi. Penilaian Kuesioner 

menitikberatkan pada empat indikator, yakni:   

1. Indikator Pengembangan Website;   

2. Indikator Pengumuman Informasi Publik;  

3. Indikator Pelayanan Informasi Publik; dan  

4. Indikator Penyediaan Informasi Publik. 

Setelah Badan Publik mengisi dan mengembalikan kuesioner, akan 

dilakukan verifikasi oleh tim monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat. 

Verifikasi dilakukan terhadap website dan juga kelengkapan data dukung isian 

kuesioner. Kemudian dilanjutkann dengan tahapan Presentasi Badan Publik 

untuk menilai terhadap komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi 

Keterbukaan Informasi Publik. Tim penilai pada tahapan presentasi tidak hanya 

berasal dari Komisi Informasi Pusat, akan tetapi juga tokoh dan pakar seperti 

Dr. Hamdan Zoelva (pakar hukum), Prof. Dr. Siti Zuhro (peneliti utama 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Dr. Fal Harmonis (pakar komunikasi), 

Bambang Harimurti (wartawan senior), Paulus Widiyanto (mantan Panitia 

Khusus Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik), Desiana 

Samosir (CSO, pegiat keterbukaan informasi publik), dan Danardono Sirajudin 

(CSO, pegiat keterbukaan informasi publik). Proses penilaian yang melibatkan 

pakar yang kompeten dibidangnya ini, dimaksudkan sebagai akuntabilitas 

sekaligus memastikan proses ini dilakukan secara terencana dengan metode 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Monitoring dan evaluasi tahun ini, dilakukan kepada seluruh Badan 

Publik yang berjumlah 460. Komisi Informasi Pusat hanya menganugerahi 

Badan Publik yang memenuhi kualifikasi dengan capaian terbaik sebagai 

Badan Publik Informatif, Badan Publik Menuju Informatif dan Badan Publik 

Cukup Informatif sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Komisi 

Informasi Pusat Nomor 06/KEP/KIP/X/2018. Komisi Informasi memberikan 

penilian akhir dengan kualifikasi Badan Publik sebagai berikut: 

1. Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100; 

2. Menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9; 

3. Cukup Informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9; 

4. Kurang Informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9; dan 
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5. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9. 

Sepanjang 2018 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar 

terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, baik pada aspek SDM, 

peningkatan kapasitas SDM PPID, maupun anggaran. Pada 2018 PPID 

Bawaslu juga melakukan sejumlah inovasi. Hal tersebut meliputi sarana 

pelayanan offline, sarana pelayanan online, sarana penyajian informasi, 

maupun dalam hal pengelolaan dokumen. 

Atas berbagai hal yang telah dilakukan, dalam monitoring dan evaluasi 

yang dilakukan Komisi Informasi Pusat kepada seluruh Badan Publik tahun 

2018, Bawaslu dianugerahi dengan kualifikasi capaian terbaik sebagai Badan 

Publik Informatif. Dari total 460 Badan Publik se-Indonesia yang dilakukan 

monitoring dan evaluasi, Bawaslu merupakan satu dari total hanya 15 Badan 

Publik yang memperoleh predikat terbaik yakni Informatif. Pada kategori 

lembaga non-struktural, Bawaslu dengan nilai 90,65 memperoleh predikat 

Informatif bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK) dan Badan Pengelolaan Batam. Pada kategori setingkat di bawah 

Informatif, terdapat terdapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) yang mendapat predikat Menuju Informatif. 

 

V. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Kepemimpinan Bawaslu periode 2017-2022 memiliki komitmen tinggi 

terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Selama tahun 

2017 Bawaslu makin serius melakukan penguatan keterbukaan informasi 

publik. Berbagai upaya penguatan dilakukan tidak hanya dalam aspek 

pengelolaan informasi publik namun juga pelayanan informasi publik. Kendati 

mengalami sejumlah peningkatan, namun secara keseluruhan tetap masih ada 

hal yang perlu terus ditingkatkan baik dari aspek pengelolaan maupun 

pelayanan informasi. Terlebih lagi tantangan untuk memantapkan pengelolaan 

dan pelayanan informasi publik di Bawaslu semakin berat, baik dikarenakan 

tahun pelaksanaan pemilu serentak maupun karena rencana perubahan 

struktur di Bawaslu adalah: 

 

a. Koordinasi PPID 
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Koordinasi antar struktur PPID Bawaslu selama 2018 secara umum 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, 

salah satu hal yang masih perlu ditingkatkan pada 2019 adalah partisipasi 

dari seluruh struktur PPID. 

 

b. Penyediaan Informasi 

Selain memenuhi informasi melalui permohonan dari masyarakat, 

Bawaslu RI juga berupaya membangun keterbukaan proaktif melalui 

pengumuman atau publikasi di website tanpa proses permintaan. Konten 

informasi yang disampaikan bukan hanya terkait kegiatan, namun juga 

informasi kelembagaan, informasi pemilu dan pilkada. Beberapa hal yang 

perlu menjadi catatan dalam perbaikan kedepannya adalah melengkapi 

informasi Pemilu dan Pilkada. 

 

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 

Bawaslu RI secara konsisten berupaya terus meningkatkan kualitas 

pengelolaan dan pelayanan informasi. Guna mewujudkan hal tersebut terdapat 

beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk implementasi 

keterbukaan informasi di Bawaslu Tahun 2019. 

1. Melakukan penyempurnaan Perbawaslu 1 Tahun 2017 khususnya yang 

mengatur struktur PPID, pelayanan informasi, permohonan informasi, 

pengecualian informasi, pelaporan, dan penanganan sengketa informasi; 

2. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh struktur PPID dan satuan kerja 

penghasil informasi dalam pelayanan informasi, penyusunan daftar 

informasi publik (DIP), dan penetapan daftar informasi dikecualikan; 

3. Menentukan Informasi Pemilu dan Pemilihan. Identifikasi informasi yang 

dihasilkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilu 

dan Pemilihan (Daftar Informasi Publik). Identifikasi informasi yang 

dihasilkan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berpotensi 

sebagai informasi yang dikecualikan; 

4. Mengembangkan Sistem Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan. 

Rancangan Perki Pemilu dan Pemilihan mewajibkan bagi Bawaslu untuk 

menyediakan sarana elektronik untuk melaksanakan kewajiban 
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26/4/2019 Survey Layanan Informasi | PPID Bawaslu RI

https://ppid.bawaslu.go.id/form/survey-layanan-informasi 1/2

PPID Bawaslu RI
Bawaslu Terbuka, Pemilu Tepercaya

Survey Layanan Informasi

1. Kemudahan persyaratan permohonan informasi
 Sangat Bagus
 Bagus
 Cukup
 Kurang

2. Kedisplinan/Tanggungjawab Petugas Pelayanan?
 Sangat Bagus
 Bagus
 Cukup
 Kurang

3. Kesopanan/Keramahan Petugas Pelayanan?
 Sangat Bagus
 Bagus
 Cukup
 Kurang

4. Kecepatan Petugas Pelayanan?
 Sangat Bagus
 Bagus
 Cukup
 Kurang

5. Kejelasan Informasi Yang Diberkan oleh Petugas Pelayanan?
 Sangat Bagus
 Bagus
 Cukup
 Kurang

6. Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mendapatkan Informasi?
 Sangat Bagus
 Bagus
 Cukup
 Kurang

7. Apakah Anda Puas Dengan Layanan Informasi Publik Bawaslu?
 Ya
 Tidak

8. Kritik & Saran
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Warga negara memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh 

undang-undang dasar atau konstitusi, dan negara bertanggung jawab 

untuk memenuhi hak-hak dasar tersebut. Pelaksanaan pemenuhan 

hak konstitusi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan 

pelayanan publik yang diatur melalui pelbagai kebijakan/peraturan 

perundangan, dari mulai undang-undang sampai peraturan teknis 

pelaksanaan. Misi penting pelayanan publik sebagai wujud 

pelaksanaan pemenuhan hak konstitusi warga negara, tentu saja 

harus didukung sumber daya manusia penyelenggara pelayanan yang 

berkualitas dan infrastruktur yang memadai.  

Sebagai badan publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan 

akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab 

kepada publik. Sebab dalam negara yang menganut paham 

kedaulatan rakyat, pelaksanaan urusan negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Penyelenggaraan 

pemerintahan yang bertanggung jawab itulah yang disebut dengan 

pemerintahan yang akuntabel. Pemerintahan yang akuntabel dapat 

terjadi jika pemerintah memberikan kesempatan kepada warganya 

untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan yang dijalankan. Di sisi 

lain, partisipasi juga dapat berjalan efektif jika ada ruang transparansi 

yang disediakan oleh pemerintah. Transparansi, akuntabilitas, dan 

partisipasi, itulah tiga komponen penting dalam good governance atau 

tatapemerintahan yang baik. 

Guna mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan 

sederhana, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik 

menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID 



2 

 

adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di 

Badan Publik, dan atau bertanggung jawab langsung kepada atasan 

PPID. PPID Bawaslu sendiri merupakan ujung tombak pelayanan 

informasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu. PPID Bawaslu mengelola 

dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam UU 

KIP, terdapat 12 pasal yang mengatur mengenai mandat yang 

diemban PPID, yakni pasal 1 ayat 9, pasal 7, pasal 9, pasal 10, pasal 

11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 19, dan 

pasal 22. Pasal-pasal itu menjelaskan apa saja yang harus disiapkan, 

dilakukan, dan dilaporkan oleh PPID. Selain itu, dalam bekerja PPID 

juga harus merujuk pada Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 

Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 

Melalui Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 

1237/K.Bawaslu/HM.00/VII/2017, telah dibentuk PPID di Bawaslu 

Tahun 2017. Dalam Keputusan tersebut, telah ditetapkan sebanyak 66 

orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina dan Pengarah, Tim 

Pertimbangan, PPID, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat 

Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Penghubung, 

dan Desk Informasi. Hanya saja setelah dibentuk, belum pernah ada 

sosialisasi baik terhadap keterbukaan informasi publik secara umum, 

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi di Lingkungan Bawaslu, maupun terhadap 

pelaksanaan tugas dalam Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 1237 

Tahun 2017.  

Penunjukkan PPID di Bawaslu juga menandakan keseriusan 

untuk mengimplementasikan UU KIP. Namun, penunjukkan PPID 

tentunya bukan berarti permasalahan pelayanan informasi bagi 

masyarakat selesai karena masih banyak persoalan yang harus 

disiapkan. Kecakapan PPID dalam menghimpun, mengelola, dan 

mempersiapkan data menjadi kunci agar pelayanan informasi publik 

berlangsung cepat, tepat waktu, dan murah. Akan tetapi kembali, 
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kelemahan pada aspek pemahaman bersama dan kerja sama 

diantara seluruh struktur PPID bakal memunculkan kendala dalam 

pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Satu visi dan satu aksi 

menjadi kata kunci dalam mendorong PPID yang cakap dalam 

mengelola dan memberikan pelayanan informasi. 

Kondisi aktual di Bawaslu, belum ada pemahaman dan 

pengetahuan yang sama diantara seluruh struktur PPID. Akibatnya, 

kerap terjadi permasalahan lantaran beda persepsi dalam pelayanan 

informasi ketika terdapat permohonan informasi ke PPID. Skema 

pelayanan informasi juga masih belum mengikuti rangkaian tugas dan 

fungsi sebagaimana diatur Perbawaslu 1/2017. Begitu pula, pada 

praktik pengelolaan informasi publik di Bawaslu RI, selama ini terdapat 

persoalan mengenai pengumpulan informasi. Lokomotif PPID 

dijalankan oleh Bagian Humas, sementara informasi-informasi di 

Bawaslu RI kebanyakan dikuasai oleh Bagian-Bagian lain. Walaupun 

telah ditunjuk staf-staf dari seluruh Bagian sebagai Tim Penghubung 

(LO) yang salah satu tugasnya adalah mengumpulkan data untuk 

dipublikasikan, namun skema seperti ini berjalan kurang efektif. Hal ini 

mengingat kebijakan untuk memberi atau tidak informasi yang 

diproduksi masih tergantung pada atasan di Bagian masing-masing. 

Persoalan serupa juga pernah terjadi dalam pengelolaan informasi di 

Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejumlah kendala muncul saat Tim 

Penghubung PPID yang ditunjuk berada pada level staf. Akan tetapi, 

persoalan pengelolaan informasi di KPU khususnya pengumpulan 

informasi ke PPID menjadi lebih lancar ketika Staf Penghubung 

diputuskan berada pada level Kepala Bagian atau Kepala Subbagian. 

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan dan pelayanan 

informasi di Bawaslu harus secepatnya dicarikan solusi. Sebab saat ini 

bukan hanya telah memasuki tahapan Pilkada Serentak 2018 

melainkan juga tahapan Pemilu 2019. Sebagaimana diketahui, 

pelayanan informasi terhadap informasi kepemiluan memiliki batas 

waktu yang lebih singkat dibanding pelayanan informasi biasa. Untuk 
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informasi publik, tanggapan PPID atas permohonan informasi 

disampaikan paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan 

informasi dan dapat diperpanjang tujuh hari. Sedangkan terhadap 

permohonan informasi kepemiluan, PPID harus memberikan 

tanggapan paling lambat dua hari kerja sejak diterimanya permohonan 

informasi dan dapat diperpanjang dua hari. Berdasarkan uraian singkat 

di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mengadakan 

kegiatan Focus Group Discussion Membangun Sistem Pelayanan Dan 

Pengelolaan Informasi Publik di Bawaslu RI. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun poin-poin 

pertanyaan sebagai rumusan masalah yang akan dibahas dalam FGD 

Membangun Sistem Pelayanan Dan Pengelolaan Informasi Publik di 

Bawaslu RI adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana mewujudkan PPID Bawaslu memiliki pemahaman yang 

sama dalam mendorong perbaikan pengelolaan dan pelayanan 

keterbukaan informasi publik di Bawaslu? 

2) Bagaimana mewujudkan PPID Bawaslu memiliki pengetahuan dan 

kecakapan dalam menyusun Daftar Informasi Publik? 

3) Bagaimana mewujudkan PPID Bawaslu memiliki pengetahuan dan 

keterampilan dalam proses pengecualian informasi? 

4) Bagaimana merumuskan skema pengelolaan dan pelayanan 

informasi yang efektif? 

C. Tujuan Kegiatan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, Bawaslu RI memandang 

perlu untuk menyelenggarakan FGD Membangun Sistem Pelayanan 

Dan Pengelolaan Informasi Publik di Bawaslu RI. Adapun tujuan dari 

pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:  
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1. Mencari alat yang tepat agar seluruh peserta mendapat 

pemahaman yang jelas dan komprehensif mengenai pemaknaan 

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 dan UU KIP yang selaras 

dengan tujuan pembentukannya, yakni menjamin pemenuhan hak 

masyarakat atas informasi; 

2. Mendorong PPID Bawaslu memiliki pengetahuan dan keterampilan 

dalam menyusun Daftar Informasi Publik;  

3. Mendorong PPID Bawaslu memiliki pengetahuan dan keterampilan 

dalam proses pengecualian informasi; dan 

4. Merumuskan skema pengelolaan dan pelayanan informasi yang 

efektif. 

D. Dasar Hukum Kegiatan 

Dasar hukum kegiatan FGD Membangun Sistem Pelayanan 

Dan Pengelolaan Informasi Publik di Bawaslu RI adalah: 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik. 

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar 

Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu. 

5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

E. Waktu dan Tempat 

Kegiatan FGD Membangun Sistem Pelayanan Dan Pengelolaan 

Informasi Publik di Bawaslu RI dilaksanakan pada: 
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Hari/Tanggal :  Kamis 19 Oktober s.d. Sabtu 21 Oktober 2017 

Waktu  :  Pukul 12.00 WIB s.d. selesai 

Tempat  :  Arch Hotel, Bogor, Jawa Barat 

G. Susunan Acara 

Adapun susunan acara FGD Membangun Sistem Pelayanan Dan 

Pengelolaan Informasi Publik di Bawaslu RI adalah sebagai berikut: 

Waktu Hari I 

12.00 – 13.00 Registrasi dan makan siang 

13.00 – 14.00 Pembukaan 

14.00 – 15.00 
Perkenalan, bina suasana dan menakar persepsi 

keterbukaan informasi 

15.00 – 15.30 Istirahat 

15.30 – 17.30 Hak atas informasi (UU KIP dan Perbawaslu) 

 Hari II 

08.00 – 08.30 Review dan preview 

08.30 – 10.00 Pengecualian informasi 

10.00 – 10.15 Istirahat 

10.15 – 12.00 Daftar Informasi Publik 

12.00 – 13.00 Istirahat 

13.00 – 15.00 PPID 

15.00 – 15.30 Istirahat 

15.30 – 17.30 Pelayanan Informasi dan Keberatan 

17.30 – 18.00 Laporan layanan informasi 

 Hari III 

08.00 – 08.30 Review dan preview 

08.30 – 10.00 Beracara di Komisi Informasi 

10.00 – 10.15 Istirahat 

10.15 – 11.00 RTL 

11.00 – 11.30 Evaluasi 

13.30 – 12.00 Penutupan 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Pengantar Diskusi 

Kegiatan FGD Membangun Sistem Pelayanan Dan 

Pengelolaan Informasi Publik di Bawaslu RI merupakan salah satu 

bentuk komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia dalam peningkatan kualitas pelayanan informasi. Hak publik 

untuk memperoleh informasi adalah sesuatu yang telah dijamin dalam 

konstitusi. Hak atas informasi menjadi makin penting karena semakin 

terbuka penyelenggaraan kegiatan di Bawaslu untuk diawasi publik, 

maka penyelenggarannya pun makin dapat dipertanggungjawabkan. 

Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk 

meningkatkan pelibatan masyarakat dalam proses-proses yang 

dilakukan Bawaslu. 

Tantangan Bawaslu kedepan terkait pengelolaan dan 

pelayanan informasi publik akan semakin berat. Tahapan Pilkada 

2018 dan Pemilu 2019 sudah berjalan sejak September 2017. Karena 

itu setidaknya terdapat beberapa hal perbaikan yang mesti menjadi 

prioritas. PPID sebagai ujung tombak pengelolaan dan pelayanan 

informasi publik harus secepatnya diperbaiki. Semakin cepat kesiapan 

Bawaslu untuk menata pengelolaan dan pelayanan informasi publik 

mampu tercapai, hal tersebut akan semakin baik. Pasalnya apabila 

telah memasuki tahapan pemilu, maka waktu yang dimiliki Bawaslu 

dalam memenuhi permintaan informasi publik menjadi semakin 

pendek. Apabila biasanya Bawaslu memiliki waktu 10 hari dan dapat 

diperpanjang tujuh hari untuk memenuhi permintaan informasi, maka 

ketika tahapan berjalan waktu yang tersedia menjadi hanya dua hari 

dengan masa perpanjangan waktu dua hari atau total menjadi empat 

hari.  
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B. Pembahasan 

Pemilu merupakan sarana demokrasi yang memiliki fungsi 

penting dalam konteks pergantian pemimpin sebuah negara. 

Karenanya, pemilu memerlukan partisipasi yang masif. Tidak hanya 

partisipasi dalam bentuk menggunakan haknya pada saat 

pemungutan suara, namun juga partisipasi aktif untuk ikut melakukan 

pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan.  

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan 

kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam 

proses demokrasi. Hal itu juga yang diarusutamakan oleh Bawaslu 

dalam menjalankan fungsi pencegahan. Salah satu misi Bawaslu 

adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. 

Akan tetapi, pengawasan partisipatif bukanlah sesuatu yang instan. 

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu 

melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan 

pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. 

Sebelum sampai kepada peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam pengawasan pemilu, tantangan besar yang juga dihadapi 

Bawaslu adalah membangun kesadaran politik masyarakat. 

Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses 

demokrasi nyatanya masih rendah. Kerendahan kesadaran tersebut 

salah satu pemicunya adalah minimnya pengetahuan rakyat mengenai 

demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu, serta apatisme politik. 

Pekerjaan untuk menggalang pengawasan partisipatif juga 

tidak mudah, karena disisi lain harus diakui bahwa berdasarkan 

evaluasi Bawaslu belum secara maksimal menyediakan informasi 

tersebut bagi masyarakat. Hasil kerja-kerja pengawasan, penegakan 

hukum Pemilu dan penanganan sengketa yang dijalankan Bawaslu 

juga belum terpublikasi, terdokumentasi, terinventarisasi secara baik. 

Bukan hanya media atau wadah penyampaian informasinya saja yang 

terbatas. Akses bagi masyarakat untuk mendapat informasi dan 

pengetahuan tersebut juga sangat terbatas. Benang merah yang 
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dapat ditarik, adalah partisipasi akan sulit terjadi tanpa didukung 

adanya keterbukaan.  

Dalam konteks Bawaslu sebagai badan publik, keterbukaan 

diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap Bawaslu. 

Oleh karenanya, informasi yang berkaitan dengan Bawaslu baik yang 

berkaitan dengan tahapan pemilu maupun diluar tahapan pemilu 

haruslah dapat diakses sesuai dengan ketentuan dalam UU KIP. 

Karenanya, hal terpenting yang hendak didorong adalah memperkuat 

Bawaslu dalam mengimplementasikan UU KIP. Logikanya, jika 

Bawaslu sebagai badan publik menerapkan UU KIP secara benar 

maka berpeluang akan ikut memberi dampak pada jalannya pemilu 

yang transparan dan akuntabel serta mampu mendorong partisipasi 

secara luas.  

Demikian sebaliknya, apabila Bawaslu sebagai lembaga 

pengawas pemilu tidak menerapkan UU KIP seperti memberikan 

pelayanan informasi melebihi batas waktu yang ditentukan, tidak 

pernah mempublikasikan hasil pengawasan setiap tahapan secara 

cepat dan akurat, update proses penanganan pelanggaran, 

keterbukaan mengenai temuan laporan masyarakat dan progresnya, 

maupun penyelesaian sengketa maka kepercayaan publik terhadap 

Bawaslu berpotensi turun. Dampak lanjutan dari turunnya 

kepercayaan publik, maka prosentase publik yang berpartisipasi untuk 

ikut mengawasi tahapan pemilihan juga terancam akan menurun. 

Karena itu selain memiliki pekerjaan untuk menjalankan tugas dan 

kewajiban secara baik, Bawaslu juga mesti mampu membangun 

persepsi publik yang positif. 

Persepsi publik terhadap sukses tidaknya penyelenggaraan 

pemilu dipercaya ikut bergantung terhadap kinerja penyelenggara 

pemilu, termasuk Bawaslu. Kepercayaan publik yang muncul sejak 

awal terhadap lembaga penyelenggara pemilu tentu akan 

memudahkan Bawaslu dalam menggalang kerja sama dengan 

berbagai stakeholder termasuk masyarakat untuk ikut mengawasi 
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pemilu. Arah kepercayaan publik yang demikian, akan mendekatkan 

dengan proses pemilu yang dipercaya dan hasil yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Intinya Bawaslu sedari dini bukan hanya 

harus menghindari persepsi tidak netral secara politik dan tidak tegas, 

namun juga mesti membangun persepsi profesional dan kompeten 

salah satunya dengan menerapkan keterbukaan informasi publik di 

Bawaslu sebagaimana diamanatkan UU KIP.  

Kebutuhan Bawaslu dalam meningkatkan kualitas 

pengelolaan dan pelayanan informasi publik tersebut, sejalan dengan 

upaya yang tengah dilakukan yakni membangun citra sebagai sebuah 

lembaga yang sekaligus juga rumah bagi masyarakat. Dari Bawaslu, 

diharapkan masyarakat dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan 

informasi terkait demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu.  

Terlebih lagi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pengawasan Pemilu, Bawaslu tengah merancang beberapa 

program besar yang didisain sebagai Pusat Pengawasan Partisipatif. 

Program tersebut adalah Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi 

(Gowaslu), yaitu portal bersama penghubung jajaran pengawas yang 

dapat dijangkau pemantau dan masyarakat pemilih; Pengelolaan 

Media Sosial, yaitu pengelolaan media sosial sebagai media 

sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan 

Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat untuk mendorong 

pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu 

melalui; Forum Warga Pengawasan Pemilu, pemberdayaan forum 

atau organisasi sosial masyarakat, baik luar jaringan (tatap 

muka/offline) maupun dalam jaringan (daring/online) untuk 

pengawasan partisipatif. 

Selanjutnya adalah Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu 

(GEMBAR), yaitu gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat di 

seluruh Indonesia; Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu 

adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan 

pengawalan 
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Pelayanan yang disediakan oleh Bawaslu dan inisiatif yang 

dilakukan masyarakat adalah gerakan bersama untuk menciptakan 

proses Pemilu yang berintegritas. Pemilu untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan praktis pengawasan Pemilu bagi 

anggota Pramuka; Kuliah Kerja Nyata Tematik Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemilu, yaitu program pengabdian masyarakat oleh 

mahasiswa program pendidikan S-1 dalam pengawasan Pemilu; dan 

Pojok Pengawasan, yaitu sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota yang merupakan wadah 

sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan 

pemilu. Seluruh upaya tersebut, tentunya akan makin membutuhkan 

energi untuk merealisasikannya apabila tidak didukung oleh persepsi 

yang baik oleh publik terhadap Bawaslu. 

 

a. Pemahaman Hak Atas Informasi Publik Menjadi Fondasi 

Utama 

Dalam membangun sistem pelayanan dan pengelolaan 

informasi publik di Bawaslu RI, pemahaman hak atas informasi publik 

merupakan fondasi utama. Dari sinilah, kesadaran paradigmatik itu 

bermula. Tanpa ini, maka selalu ada celah regulasi yang berpotensi 

ditafsirkan untuk menunda, mengabaikan, bahkan menolak hak publik 

atas informasi. Pemilu merupakan salah satu kepentingan publik untuk 

mendapatkan wakil dan pemimpin. Karena yang dikelola adalah 

kepentingan publik, maka informasi yang dihasilkan dari proses 

tersebut juga hak publik. Itulah dasar, mengapa publik memiliki hak 

atas informasi ini, yang disebut sebagai informasi publik. 

Terdapat pendapat yang menempatkan hak atas informasi 

sebagai hak azasi manusia yang bersifat negatif (negative human right 

– HAM negatif). Dalam HAM negatif, pada prinsipnya negara tidak 

menyediakan subjeknya tetapi negara menjamin hak warga untuk 

mengakses, mendapatkan atau meyakini subjek tersebut. Misalnya, 

hak beragama, hak politik, dll. Pihak yang menghalangi akan 
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terancam hukuman pidana. Namun untuk memudahkan publik 

mendapatkan haknya, maka informasi tertentu perlu diperlakukan 

secara khusus melalui pengumuman secara proaktif (proactive 

disclosure). Ini prinsip terhadap informasi secara umum. 

Adapun terhadap informasi publik, maka negara wajib 

menyediakan subjeknya, mengumumkan (untuk informasi tertentu), 

melayani permintaan terhadap informasi publik, menjamin aksesnya, 

dan memastikan azas manfaatnya. Tindakan ini, bukan lagi afirmasi, 

tetapi menjadi kewajiban negara karena status informasi publik 

sebagai hak publik. Selain, sebagai hak, informasi publik juga 

diperlukan sebagai prasyarat untuk memenuhi hak-hak lainnya dari 

warga negara. 

Namun, dalam rangka melindungi kepentingan publik itu 

sendiri, maka informasi publik dapat dibatasi atau ditunda (derogable 

right), melalui pengecualian. Sekali lagi, posisi pengecualian hanyalah 

untuk membatasi dan menunda secara sementara, bukan 

menghilangkan hak publik. Karena itu, tidak ada pengecualian 

informasi publik yang bersifat permanen. 

Dengan terbangunnya perspektif filosofis ini, maka aparatur 

negara diharapkan mengelola dan mendokumentasikan informasi 

publik dengan baik, antara lain melalui penyusunan daftar informasi 

publik. Kemudian juga memenuhi hak masyarakat atas informasi 

publik baik melalui pengumuman maupun berdasarkan permintaan, 

dengan pelayanan yang baik, memastikan azas manfaat, 

menyegerakan pemenuhannya. Karena itu, dibutuhkan sarana 

publikasi, sarana pelayanan, dan prosedur pemberian informasi yang 

efektif di internal lembaga. Apabila diperlukan pengecualian, maka 

dilakukan dengan prinsip-prinsip yang benar.  

Bagaimana negara memastikan agar hak atas informasi 

publik ini dapat terpenuhi dan tidak dihalang-halangi. Jawabannya 

adalah dengan membuat jaminan hukum, berupa peraturan 

perundang-undangan, dengan tiga tujuan, yaitu membarikan 
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kepastikan, kemanfaatan, dan keadilan. Jika hak publik atas informasi 

sudah dijamin, persoalannya selanjutnya adalah perlu memastikan 

agar informasi publik dapat bermanfaat bagi publik. Untuk itu, 

dibutuhkan sejumlah prasyarat, yakni tepat status, tepat waktu, tepat 

sarana, tepat isi, tepat makna, dan tepat format. 

Di Indonesia, secara substansi, prinsip-prinsip ini tersebar 

dalam sejumlah pasal dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. Idealnya, sebuah informasi publik 

memenuhi keenam hal tersebut agar dapat bermanfaat secara 

maksimal bagi publik. 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hak atas informasi 

publik lahir sebagai konsekuensi pengelolaan kepemilikan, kebutuhan, 

dan/atau kepentingan publik. Pemilu merupakan salah satu 

kepentingan publik untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat. 

Karena itu, informasi yang dihasilkan dalam proses ini merupakan 

informasi publik. 

Informasi pemilu pada dasarnya berupa peraturan, 

keputusan dan kebijakan seputar tahapan pemilu, yang dikeluarkan 

lembaga penyelenggara pemilu. Dari sinilah kemudian dihasilkan 

beragam olahan informasi. Tentu, apapun bentuknya, statusnya tetap 

informasi publik. KPU dan Bawaslu sama-sama menetapkan bahwa 

informasi pemilu ini masuk pada kategori informasi yang wajib 

diumumkan secara serta-merta. 

Dalam PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi Publik, disebutkan bahwa informasi yang meliputi 

peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan KPU pada masa 

tahapan pemilu dan pilkada, serta putusan lembaga terkait dengan 

proses dan hasil pemilu/pilkada, merupakan informasi yang wajib 

diumumkan secara serta-merta. 

Demikian pula dalam Perbawaslu No. 1 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, 
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Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas 

Pemilihan Umum Luar Negeri, disebutkan jenis informasi pemilu 

masuk kategori serta-merta, meliputi putusan pembatalan peserta 

pemilu/pemilihan, putusan sengketa pemilu/pemilihan, putusan 

Bawaslu atas keberatan putusan Bawaslu Provinsi terkait dengan 

sanksi diskualifikasi untuk mengusung paslon dalam pemilihan 

berikutnya, putusan terkait tindak pidana pemilu/pemilihan, indeks 

kerawanan pemilu, 

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, 

dan badan lain yang fugsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi 

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber 

dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.  

Berdasarkan pemetaan, PR Bawaslu dalam pemenuhan hak 

atas informasi publik adalah membangun sinergi antara PPID, arsip, 

dan pengelola web. Klasifikasi informasi yang wajib diumumkan 

secara berkala dan wajib diumumkan secara serta-merta, 

sebagaimana tertera pada Perbawaslu, belum dipenuhi dengan baik. 

Untuk informasi yang wajib diumumkan secara serta merta ini, 

Bawaslu juga perlu memperhatikan azas manfaat informasi. 

Secara umum, hampir seluruh aspek pengelolaan dan 

pelayanan informasi di Bawaslu memiliki masalah. Mulai dari 

pemahaman hak atas informasi dan UU Keterbukaan Informasi Publik, 

fungsi-fungsi dalam struktur PPID yang tidak berjalan, proses 

pelayanan informasi yang masih mengikuti proses surat-menyurat 

biasa, pengecualian informasi, pelaporan layanan informasi, maupun 

penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) yang tidak menggambarkan 

seluruh daftar informasi yang ada di Bawaslu.  

Selain belum ada pemahaman dan pengetahuan yang sama 

diantara seluruh struktur PPID yang berujung kerap terjadi 
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permasalahan lantaran beda persepsi dalam pelayanan informasi 

ketika terdapat permohonan informasi ke PPID, skema pelayanan 

informasi juga masih belum mengikuti rangkaian tugas dan fungsi 

sebagaimana diatur Perbawaslu 1/2017.  

Apabila terdapat permohonan informasi, prosesnya menjadi 

sangat panjang. Setelah petugas desk informasi meregister 

permohonan informasi, maka selanjutnya petugas desk membuat nota 

dinas perihal adanya permohonan informasi dari Kepala Biro Hukum, 

Humas, dan Pengawasan Internal (H2PI) selaku PPID yang ditujukan 

kepada kepala biro yang terkait dengan objek permohonan informasi. 

Sebelum Kepala Biro H2PI menandatangani nota dinas tersebut, 

berkas tersebut harus mendapat paraf koordinasi dari Kepala 

Subbagian Dokumentasi dan Publikasi serta Kepala Bagian Humas 

dan Antar Lembaga. Sampai disitu, proses petugas desk informasi 

untuk mendapatkan dokumen yang dimohonkan belum selesai. 

Setelah nota dinas dikirimkan, maka selanjutnya kepala biro terkait 

akan meneruskan atau memberikan disposisi kepada Bagian terkait 

dan begitu juga Bagian akan mendisposisi kepada Subbagian yang 

menguasai informasi.  

Begitu nota dinas dan disposisi sampai kepada Subbagian 

penguasa informasi dan ternyata memiliki data/informasi yang 

dimohonkan, petugas desk informasi masih belum dapat diberikan 

data/informasi dimaksud. Proses penyerahan informasi yang 

dimohonkan, harus dilakukan lewat nota dinas kepala biro terkait yang 

ditujukan kepada Kepala Biro H2PI. Staf dari Subbagian yang 

menguasai data/informasi harus membuat nota dinas perihal status 

tindak lanjut atas nota dinas Kepala Biro H2PI dengan melampirkan 

informasi dimaksud apabila tersedia. Nota dinas tersebut juga harus 

mendapatkan paraf persetujuan secara berjenjang dari Kasubbag dan 

Kepala Bagian sebelum ditantangani Kepala Biro dan dikirimkan 

kepada kepala Biro H2PI. 
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Setelah melewati tahapan yang panjang tersebut, ternyata 

masih ada proses yang harus dilalui sebelum petugas desk informasi 

menerima data/informasi dimaksud. Kepala Biro H2PI  selanjutnya 

akan meneruskan atau memberikan disposisi kepada Bagian Humas 

dan begitu juga Bagian Humas akan mendisposisi kepada Subbagian 

Dokumentasi dan Publikasi, sebelum nota dinas tersebut akhirnya 

sampai kepada petugas desk informasi. Dalam proses pelayanan 

informasi, total terdapat 15 tahapan yang harus dilalui. Hal ini menjadi 

tantangan besar terhadap pelayanan informasi kepemiluan yang 

mensyaratkan waktu pelayanan dua hari dan hanya dapat 

diperpanjang selama dua hari lagi. Tanpa adanya perubahan skema 

pelayanan informasi, hampir dapat dipastikan PPID Bawaslu akan 

sangat kerepotan dan berpotensi melebihi waktu yang ditentukan 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar 

Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu.  

 

b. DIP Menjadi Basis Pelayanan Informasi 

Secara regulasi, keberadaan DIP merupakan kewajiban. Hal 

ini mengacu pada Pasal 11 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa 

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat, 

diantaranya Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah 

penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.  

Permasalahan pelayanan seharusnya tidak terjadi apabila 

Bawaslu memiliki skema pelayanan yang lebih ringkas dan telah 

menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) yang berasal dari 

usulan/informasi seluruh Bagian di Bawaslu. Singkatnya, untuk 

memberikan kepastian, kemudahan, kecepatan, dalam proses 

pemenuhan hak atas informasi, salah satu caranya adalah dengan 

membuat DIP. Dengan DIP, petugas Desk Informasi akan mengetahui 

status sebuah informasi, siapa pembuat, penyimpannya, apa 

bentuknya, dan masa retensinya.  
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Manfaat paling standar dari DIP adalah untuk 

menginventarisasi data/informasi yang dikuasai Bawaslu. Dikarenakan 

pekerjaan di Bawaslu saling terkait antar Bagian atau Subbagian, 

maka keberadaan DIP yang valid dan update juga akan memudahkan 

memudahkan koordinasi di internal lembaga, bahkan antar lembaga. 

Hal lainnya, DIP akan memudahkan petugas Desk Informasi dalam 

melayani pemohon karena dengan petugas akan segera tahu, 

dikuasai tidaknya dokumen, dan unit kerja yang menyimpan dokumen.  

Untuk menyusun DIP yang baik, maka dibutuhkan pra-

kondisi di internal Badan Publik itu sendiri yaitu adanya regulasi dan 

petujuk teknis tentang kearsipan dan penyusunan DIP hingga ke level 

terendah di Badan Publik. Agar dapat bermanfaat maksimal, 

setidaknya ada lima hal di DIP yang perlu diperhatikan: 

1. Buatlah format DIP yang memadai sesuai kebutuhan. Pastikan 

bahwa seluruh kolom di DIP memiliki manfaat/kegunaan, baik untuk 

untuk pengelolaan maupun pelayanan 

2. Pastikan seluruh unit (bagian/biro) terlibat dalam penyusunan DIP 

3. Pastikan isi DIP dari unit kerja mencakup semua dokumen yang 

diproduksi  

4. Isi DIP diupdate secara real time oleh setiap unit 

5. Disiplin dalam pengolahan informasi DIP seluruh unit terkoneksi 

dengan Desk Informasi.  

Setelah membuat format yang tepat, berikutnya adalah 

memastikan bahwa seluruh unit kerja di Bawaslu membuat draft DIP. 

Selain dalam konteks struktur kelembagaan, pembagian pengumpulan 

data juga dapat diklasifikasi pada konteks lain. Misalnya, sebagai 

struktur PPID. Dalam pelaksanaan tugasnya, seluruh bagian dari 

struktur PPID tentu menghasilkan sebuah dokumen. Setidaknya, 

laporan tertulis dari hasil koordinasi struktur PPID berikut ini. Laporan 

tertulis tersebut menjadi salah satu unsur penilaian pemeringkatan 

oleh Komisi Informasi Pusat. 
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Untuk menjadi DIP sebagai basis pelayanan, DIP idealnya 

dapat diupdate secara real time. Di Badan Publik tertentu, mengatur 

bahwa DIP diupdate secara berkala dan ada proses otorisasi 

(pengesahan). Makna berkala ini sebenarnya untuk memberikan 

kepastian bahwa ada proses pembaharuan minimal sekian waktu. 

Sementara proses otorisasi untuk memastikan bahwa pengisian DIP 

sudah tepat baik pada aspek substansi maupun teknis. Dalam PerKI 

1/2010, sebenarnya tidak ada keharusan untuk otorisasi DIP. 

Bawaslu harus menghindari DIP yang hanya menjadi 

berfungsi sebagai inventaris dokumen, atau bahkan tidak dapat 

menjadi apapun. Padahal, DIP sebenarnya dibuat dalam rangka 

mendukung pelayanan di Desk Informasi. DIP yang diperbaharui 

secara real time ini, idealnya terkoneksi dengan Desk Informasi, 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk pelayanan informasi. 

Hal ini bisa dilakukan dengan sederhana, melalui google docs, 

sharefiles, atau dengan aplikasi yang lebih modern. 

Bawaslu sendiri sebenarnya telah memiliki DIP dan juga 

aturan tentang pembuatan DIP melalui Perbawaslu dan SOP 

Pengelolaan dan Pendokumentasian. Hanya saja, formatnya belum 

disinergikan dengan format kearsipan dan DIP belum dapat 

memberikan gambaran secara utuh tentang kondisi dan perlakuan 

terhadap sebuah informasi. Isi DIP juga belum lengkap, belum 

terupdate, dan tidak ada kolom untuk mencantumkan judul informasi, 

tidak ada keseragaman klasifikasi subjek informasi antar biro. DIP 

belum dapat menjadi panduan desk informasi untuk melayani 

permohonan, sebab tidak ada subjek informasi secara detail. 
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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan oleh Bawaslu RI 

berkaitan dengan membangun sistem pelayanan dan pengelolaan 

informasi publik di Bawaslu RI, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Masih terdapat persoalan dalam pemenuhan hak atas informasi 

publik yakni struktur PPID dan kurangnya sinergi antara PPID, 

arsip, dan pengelola website; 

2) Permasalahan pada penyusunan DIP menjadikan DIP belum 

menggambarkan keseluruhan informasi yang ada di Bawaslu; 

3) Permasalahan pada proses pengecualian informasi menjadikan 

Bawaslu menetapkan informasi yang dikecualikan; dan 

4) Proses pelayanan informasi di Bawaslu terlalu panjang karena 

masih menggunakan mekanisme persuratan biasa. 

B. Saran dan Rekomendasi 

Dari kesimpulan tersebut, didapat beberapa rekomendasi yang 

perlu ditindaklanjuti, yaitu: 

a) Bawaslu perlu membangun sinergi antara PPID, arsip, dan 

pengelola web; 

b) Bawaslu perlu menyempurnakan aturan teknis mengenai 

penyusunan dan format DIP; 

c) Bawaslu perlu merumuskan aturan teknis mengenai pengecualian 

informasi; dan 

d) Bawaslu perlu merubah struktur PPID menjadi lebih efektif dan 

efisien. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keterbukaan informasi publik menjadi pondasi penting demokrasi 

yang harus terus diperjuangkan. Bahkan, keterbukaan informasi telah 

dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan 

di mata rakyatnya. Dalam payung besar demokrasi, hanya pemerintah yang 

senantiasa terbuka kepada rakyatnyalah yang dipandang memiliki legitimasi 

dalam arti yang lebih substantif. Lebih khusus, badan publik yang terbuka 

kepada publiklah yang kemudian mendapat kepercayaan yang lebih besar 

dari masyarakat. 

Sebagai badan publik yang seluruh anggarannya dibiayai oleh 

APBN, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewajiban untuk 

membuka semua informasi publik yang dikuasainya dalam tenggat yang 

telah ditentukan UU. Bawaslu sendiri terus berkomitmen terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan informasi. Hak publik untuk memperoleh 

informasi adalah sesuatu yang telah dijamin dalam konstitusi. Hak atas 

informasi menjadi makin penting karena semakin terbuka penyelenggaraan 

kegiatan di Bawaslu untuk diawasi publik, maka penyelenggarannya pun 

makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh 

informasi juga relevan untuk meningkatkan pelibatan masyarakat dalam 

proses-proses yang dilakukan Bawaslu. 

Sebagai badan publik, Bawaslu menyadari secara penuh kewajiban 

untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan 

bertanggung jawab kepada publik. Hal ini tidak hanya sebatas keterbukaan 

informasi publik, namun juga kemudahan dalam mengakses informasi yang 

menuntut inovasi dan kreativitas badan publik. Dengan publik yang semakin 

sadar IT, publik seringkali menuntut dibukanya akses untuk terjadinya 

interaksi dalam rangka menyampaikan aspirasi, masukan, saran bahkan 

keluhan secara langsung dengan memanfaatkan jalur-jalur komunikasi yang 

ada. Untuk itu, kemajuan teknologi menjadi jembatan bagi terciptanya 

komunikasi yang diharapkan antara publik luas dengan pemerintah 



Dalam rangka mempermudah pelayanan dan permohonan informasi, 

masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi tidak harus 

datang ke kantor Bawaslu. PPID Bawaslu saat ini telah memiliki aplikasi 

permohonan informasi secara elektronik atau online. Melalui 

ppid.bawaslu.go.id masyarakat dapat melakukan permohonan informasi 

secara online dengan terlebih dahulu mengisi kolom nama, alamat, nomor 

telepon dan alamat surat elektronik, rincian informasi yang dibutuhkan, 

tujuan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi, dan cara 

mengirimkan informasi. Meski demikian, subdomain PPID dan permohonan 

informasi secara online yang telah berjalan masih terdapat beberapa 

kekurangan, baik dari sisi informasi, tampilan, hingga format formulir 

permohonan informasi. Karena itu dalam rangka menyempurnakan aplikasi 

PPID, Bawaslu akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) 

Pengembangan Aplikasi PPID Bawaslu. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun poin-poin pertanyaan 

sebagai rumusan masalah yang akan dibahas dalam Focus Group 

Discussion Pengembangan Aplikasi PPID Bawaslu adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana evaluasi aplikasi PPID Bawaslu;  

2) Bagaimana praktik baik aplikasi PPID yang telah diterapkan badan 

publik lain; dan 

3) Bagaimana pengembangan yang dapat diterapkan pada aplikasi PPID 

Bawaslu. 

  

C. Hasil yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan dengan dilaksanakannya Focus Group 

Discussion Pengembangan Aplikasi PPID Bawaslu adalah: 
 

1) Teridentifikasinya kekurangan pada aplikasi PPID Bawaslu; 

2) Teridentifikasinya praktik-praktik baik yang diterapkan badan publik lain 

pada aplikasi PPID masing-masing; dan 



3) Teridentifikasinya pilihan-pilihan pengembangan yang dapat diterapkan 

pada aplikasi PPID Bawaslu.  

 

D. Dasar Hukum Kegiatan 

Dasar hukum kegiatan Focus Group Discussion Pengembangan 

Aplikasi PPID Bawaslu adalah: 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;  

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik; 

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar 

Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu; dan 

7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

E. Waktu dan Tempat 

Kegiatan Focus Group Discussion Pengembangan Aplikasi PPID 

Bawaslu dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal :  Senin/ 12 Maret 2018 

Waktu  :  Pukul 09.00 WIB s.d. selesai  

Tempat  :  Hotel Aryaduta, Jakarta 



G. Susunan Acara 

Adapun susunan acara Focus Group Discussion Pengembangan 

Aplikasi PPID Bawaslu adalah sebagai berikut: 

WAKTU ACARA/MATERI 

Senin, 12 Maret 2018 

09.00 – 09.30 WIB Pembukaan 

09.30 – 10.30 WIB Reviu Aplikasi PPID Bawaslu 

10.30 – 12.30 WIB Praktik Baik Aplikasi PPID di Badan Publik Lain 

12.30 – 13.30 WIB Ishoma 

13.30 – 15.30 WIB Mengembangkan Aplikasi PPID Bawaslu 

15.30 – 16.30 WIB Rencana Tindak Lanjut 

16.30 – 17.00 WIB Penutupan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Pengantar Diskusi 

Setiap negara demokrasi pasti melaksanakan pemilu, akan tetapi 

tidak semua pemilu dilaksanakan secara demokratis. Pemilu yang 

terselenggara dengan memperhatikan prinsip-prinsip luber dan jurdil 

merupakan syarat mutlak untuk lahirnya wakil-wakil rakyat yang 

berkualitas, dapat dipercaya dan dapat menjalankan amanah secara 

optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan 

meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan 

yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Untuk mencapai tujuan itu, Pemilu harus dilaksanakan menurut 

asas-asas tertentu. Asas-asas itu mengikat keseluruhan proses pemilu dan 

semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara, peserta, pemilih, bahkan 

pemerintah. UUD 1945 menentukan, Pemilu harus dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan ketentuan 

Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam 

menyelenggarakan pemilu Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan 

pemilu berdasarkan asas-asas tersebut diatas dan penyelenggaraannya 

harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, 

terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Setiap 

penyelenggara pemilu berkewajiban memedomani dan melaksanakan 

setiap butir dari asas dan prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana 

tercantum dalam undang-undang.  

Dari 11 prinsip penyelenggara pemilu tersebut, lima diantaranya 

secara tegas berkaitan dengan keterbukaan informasi yakni jujur, terbuka, 

tertib, kepentingan umum, dan akuntabel. Dalam penjabaran prinsip 

tersebut, penyelenggara berkewajiban: 

1) Membuka akses publik mengenai informasi dan data yang 

berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai peraturan 

perundang-undangan; 



2) Memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik 

berdasarkan data dan/atau fakta; 

3) Memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan 

disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat; 

4) Memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara 

lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan; 

5) Memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan 

pikiran dan kesadaran pemilih; dan 

6) Memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses 

pemilu. 

Banyaknya prinsip dari penyelenggara pemilu yang terkait dengan 

keterbukaan bukan tanpa maksud. Pemilu yang luber dan jurdil hanya 

dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas tinggi 

serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik warga negara. 

Selain itu, keterbukaan juga menjadi kebutuhan bagi penyelenggara 

pemilu, termasuk Bawaslu.  

Keterbukaan aliran informasi dari Bawaslu penting untuk dijamin 

guna meningkatkan kredibilitas keseluruhan proses pemilu secara 

substansial. Selain itu karena keterbukaan juga terkait dengan kualitas 

pemahaman proses pemilihan oleh peserta dan masyarakat, keyakinan 

peserta dan masyarakat di setiap setiap tahapan pemilihan, dan 

akuntabilitas administrasi pemilihan dan peserta pemilihan. Informasi yang 

dimaksud, tentunya yang disertai dengan basis akurasi tinggi yang 

dikumpulkan, dikompilasi dan dipublikasikan dengan cara yang sistematis, 

jelas dan tidak ambigu.  

Keterbukaan di Bawaslu menjadi suatu hal yang makin krusial 

mengingat sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi 

proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktivitas 

pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok 

masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap 

tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak 



sekadar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas 

potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan 

tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi 

proses Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu. 

Sebelum sampai pada skenario pengawasan partisipatif 

sebagaimana dimaksud diatas, tantangan yang harus dihadapi Bawaslu 

adalah bagaimana mengarusutamakan keterbukaan informasi di seluruh 

jajaran pengawas pemilu. Keterbukaan harus dianggap sebagai kebutuhan 

yang akan memunculkan efek positif terhadap kerja-kerja pengawas 

pemilu. Dengan keterbukaan data dan informasi pemilu akan membuka 

pemahaman peserta pemilu dan masyarakat. Ketika pemahaman 

masyarakat terkait pemilu dan pengawasan pemilu meningkat maka 

peluang pengawasan partisipatif akan semakin masif. Selanjutnya saat 

pengawasan partisipatif masif dan menjadi arus utama di masyarakat maka 

ruang terjadinya kecurangan akan semakin sempit, dan apabila terjadi 

kecurangan menjadi lebih mudah terungkap dan diproses oleh pengawas 

pemilu. Saat kondisi-kondisi tersebut telah tercipta, maka keyakinan 

seluruh stakeholder dan masyarakat terhadap pelaksanaan seluruh 

tahapan pemilu akan semakin meningkat. Ujungnya, adalah menguatnya 

kepercayaan publik terhadap integritas Bawaslu, proses penyelenggaraan 

pemilu dan hasil pemilu. 

Bawaslu menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan 

akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab 

kepada publik. Khususnya dalam kaitan pelayanan informasi melalui 

aplikasi online yang saat ini telah dimiliki Bawaslu. Karena itu, dalam FGD 

Penembangan Aplikasi PPID Bawaslu perlu untuk didesain sedemikian 

rupa agar tujuan-tujuan pelaksanaan kegiatan ini dapat tercapai. 

 

B. Pembahasan 

Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) membawa implikasi perubahan yang 

luas dan mendasar dalam bidang keterbukaan informasi dan pemenuhan 

hak atas informasi. Apabila masa sebelum lahirnya UU KIP diwarnai 



dengan ketertutupan maka masa-masa setelah adanya KIP ditandai 

dengan perubahan paradigma keterbukaan. Sebelum UU KIP semua 

informasi publik bersifat tertutup dan rahasia kecuali informasi tertentu yang 

dapat dibuka. Setelah adanya UU KIP semua informasi publik bersifat 

terbuka selain yang dikecualikan menurut undang-undang.  

 Dalam UU KIP ditegaskan secara rinci hak publik atas informasi 

publik yang pada hakekatnya adalah milik publik itu sendiri. Secara 

konsepsional, hak atas informasi bermakna dan meliputi hak untuk 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan menyampaikan informasi 

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Saat ini hak atas 

informasi telah memiliki landasarn yang kuat karena telah diformilkan baik 

dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 maupun dalam bentuk 

undang-undang serta peraturan pelaksananya. 

Pasal 1 angka 1 UU KIP memberikan definisi yuridis tentang 

informasi, yakni keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang 

mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya 

yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai 

kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi secara elektfonik ataupun nonelektronik.   

Walaupun istilah informasi telah didefinisikan oleh pasal 1 angka 1 di 

atas, namun penting untuk dipahami bahwa tidak smeua informasi dapat 

menjadi objek pengaturan UU KIP. Sesuai namanya, UU Nomor 14 Tahun 

2008 hanya mengatur mengenai keterbukaan informasi publik. Artinya, 

tidak semua informasi dapat dibuka dan diakses oleh publik. Hanya 

informasi publik sajalah yang dapat dibuka dan diakses oleh publik, itu pun 

masih ada pengecualiannya. Jadi hak atas informasi yang dijamin dan 

dilindungi pemenuhannya oleh UU KIP adalah hak atas informasi publik. 

Sedangkan mengenai apa yang dimaksud infrmasi publik dan 

bagaimana batasannya, diuraikan dalam pasal 1 angka 2 UU KIP, yakni 

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 lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.  

Dari definisi yuridis di atas, jelaslah bahwa hak atas informasi yang 

dapat dituntut pemenuhannya berdasarkan UU KIP adalah hak atas 

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 lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

Kata publik dalam konteks ini merupakan titik pangkal sekaligus inti 

perlindungan hak atas informasi. Informasi publik yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan Publik pada 

hakekatnya merupakan milik publik itu sendiri, karena badan publik 

tersebut dibentuk, diselenggarakan, dan dibiatai (sebagian maupun 

seluruhnya) oleh publik. Oleh karena itu badan publik tersebut mepunyai 

kewajiban untuk selalu dapat mempertanggungjawabkan pelakanaan 

kegiatannya kepada publik. Salah satu bentuk pertanggungjawaban 

tersebut ialah melalui pembukaan akses informasi sebagai media kontrol 

publik terhadap badan publik yang bersangkutan.  

Oleh sebab itulah dikatakan sebelumnya bahwa kepentingan publik 

menjadi inti dari perlindungan hak atas informasi publik. Selama informasi 

itu dikategorikan sebagai informasi publik berdasarkan rumusan dan 

batasan yang diberikan oleh UU KIP maka hak untuk memperoleh dan 

mengaksesnya harus dijamin dan dipenuhi. Namun sebaliknya, apabila 

informasi yang diminta berada dibawah kekuasaan pribadi seseorang dan 

sama sekali tidak bersangkut paut dengan penyelenggaraan negara atau 

kepentingan publik maka hukum keterbukaan informasi sebagai hukum 

publik tidak dapat menjangkaunya.  

Dalam UU KIP, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk 

membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. PPID berfungsi 

untuk meaksanakan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID tidak sendiri, ia dibantu tim 



pelaksana dan sejumlah pejabat yang bertanggung jawab untuk membuat 

keputusan-keputusan penting terkait keterbukaan informasi.  

PPID bertanggung jawab dibidang layanan informasi publik yang 

meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan 

pelayanan informasi publik. PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan 

penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada 

di badan publik. Dalam rangka tanggung jawab, PPID bertugas 

mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari 

setiap unit/saluran kerja yang meliputi: 

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 

b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan 

c. Informasi terbuka lainya yang diminta pemohon informasi publik. 

Dalam rangka tanggung jawab, PPID bertugas mengkoordinasikan 

pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di 

Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Inforamsi 

Publik setelah dimutakjirkan oleh pimpinan masingmasing unit/satuan kerja 

sekurang-kurangnya satu kali sebulan. Penyimpanan informasi publik 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang 

kearsipan. 

PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan 

pelayanan seluruh informasi publik di bawah penguasaan Badan Publik 

yang dapat diakses oleh publik. Dalam rangka tanggung jawab, PPID 

bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan onforamsi publik 

melalui pengumuman dan/atau permohonan. Dalam hal kewajiban 

mengumumkan informasi publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasi: 

a. Pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif 

dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan 

b. Penyampaian informasi publikd alam bahasa Indonesia yang baik 

dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan 

penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.  



Dalam pengelolaan PPID, salah satu hal yang wajib dilakukan adalah 

tertib dokumentasi. Tertib dokumentasi adalah salah satu kunci penting 

dalam menjalankan keterbukaan informasi. Seringkali karena buruknya 

pendokumentasian, maka pelayanan informasi tidak dapat dilakukan 

secara optimal. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik menyatakan terdapat kewajiban badan publik 

yang terkait dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi publik 

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Mengenai kearsipan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan. Berdasarkan uu tersebut, 

terdapat dua jenis arsip yaitu arsip dinamis dan statis. Arsip dinamis 

dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, 

penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau 

dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi 

Negara. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan 

secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan 

kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan seharihari 

administrasi Negara. Tujuan pengarsipan sendiri adalah untuk menjamin 

keselamatan bahan pertanggungan jawab nasional tentang perencanaan, 

pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk 

menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi kegiatan lembaga 

negara. Setiap lembaga negara, termasuk Bawaslu diberikan tugas untuk 

mengelola dan mengamankan arsip-arsip negara. 

Dalam pengembangan data based, badan publik perlu pula 

mengklasifikasikan dengan baik seluruh informasi yang berkenaan dengan 

badan publik tersebut. Selain itu, badan publik perlu mendata berbagai 

informasi yang secara substansi memiliki relevansi dengan tugas pokok 

dan fungsi badan publik tersebut, meski informasi tersebut tidak berada 

dalam kewenangannya. 

Upaya ini akan membantu pemohon maupun badan publik sendiri 

apabila informasi yang diminta pemohon ternyata tidak berada dalam 

penguasaannya. 



Badan publik dapat dengan mudah menunjukkan badan publik mana 

yang mengusai informasi tersebut. Kemudian, untuk pelaksanaan pasal ini, 

penting pula dilakukan pengembangan sistem pelayanan informasi yang 

efektif dan sesuai dengan ketentuan UU KIP. 

Untuk mendukung agar badan publik mampu menyajikan informasi 

publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, badan publik harus 

membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi 

secara baik dan efisien serta mudah diakses. Membangun dan 

mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi berarti badan publik 

setidaknya perlu mengembangkan: 

a) mekanisme pelayanan informasi yang efektif baik secara manual 

maupun digital; b) program teknologi informasi dan komunikasi yang 

memadai untuk mendukung pengelolaan data base dan pelayanan 

permintaan; c) sumber daya manusia atau petugas informasi yang terlatih, 

fokus, serta tanggap keterbukaan informasi publik. Kesemua hal tersebut 

perlu ditunjang oleh leadership dan anggaran yang memadai. 

Tidak kalah pentingnya, perlu pula disiapkan bagian atau satuan 

kerja pelayanan informasi yang lengkap dengan perangkat kerjanya, yakni 

unit pelayanan informasi, semacam front office pelayanan informasi yang 

akan melayani permohonan informasi, registrasi permohonan informasi, 

serta pencari informasi yang dibutuhkan. Namun demikian, badan publik 

tidak harus membentuk unit pelayanan informasi yang baru jika tidak 

memungkinkan berdasar kemampuan biaya. Badan publik dapat saja 

mengoptimalkan perangkat pelayanan informasi yang telah ada selama ini. 

3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, 

badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi 

dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien 

sehingga dapat diakses dengan mudah. 

C. Hasil Pembahasan 

Dari FGD Pengembangan Aplikasi PPID Bawaslu, telah dicapai 

hasil pembahasan sebagai berikut: 



 Badan publik di Indonesia tidak memiliki format pelayanan informasi 

online yang baku. Dampaknya, pelayanan informasi secara online ini 

tidak memenuhi standar jika mengacu pada UU Keterbukaan Informasi 

Publik, UU Pelayanan Publik, dan kebutuhan publik untuk dilayani 

secara cepat dan sederhana. 

 Setelah dilakukan reviu singkat terhadap 40 Badan Publik, dari empat 

kategori, yaitu: Kementerian, Lembaga Negara Non Kementerian, 

Lembaga Negara Non-struktural, dan Pemerintah Provinsi. Pada setiap 

kategori, diambil 10 besar Badan Publik berdasarkan pemeringkatan 

yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat RI, tahun 2017. Pada 

pemeringkatan ini, Komisi Informasi Pusat memang tidak melakukan 

evaluasi atau penilaian secara khusus terhadap pelayanan secara online 

ini. Karena itu, ada Badan Publik yang masuk tiga besar, namun 

pelayanan online tidak berkualitas baik, bahkan ada yang tidak memiliki 

pelayanan informasi secara online. 

 Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun 

pelayanan secara online, yakni menu pelayanan, menu permohonan 

informasi, informasi penting sebelum masuk pada form permohonan, 

dan konten pada form permohonan informasi. 

 Menu Pelayanan. Dalam pelayanan secara offline, ruang pelayanan 

akan mudah ditemukan jika ada petugas yang mengarahkan, nama 

ruangannya jelas, dan mudah diakses. Dalam pelayanan online 

(website), Badan Publik dituntut untuk memberikan nama menu,  posisi 

menu, dan tahap akses. Untuk nama, nama yang terbaik adalah nama 

yang dapat dipahami dengan mudah, tidak menimbulkan beragam 

persepsi dan tidak menimbulkan kebingungan ketika orang 

membacanya. Ingat bahwa tujuan utama menu ini adalah untuk 

pelayanan terhadap pemohon informasi. Saat ini nama submenu PPID 

yang ada di www.bawaslu.go.id adalah PPID Bawaslu. Apabila fokusnya 

pada pelayanan permohonan informasi dan pelayanan keberatan maka 

yang direkomendasikan adalah tiga nama berikut ini: Layanan Informasi, 

Layanan Informasi Publik, atau Layanan Informasi Publik (e-PPID). 



Di sebagian Badan Publik, penamaan ini juga terkait 

dengan content menu itu sendiri. Banyak Badan Publik yang 

menempatkan permohonan informasi sebagai sub menu atau bahkan 

sub dari sub menu. Karena banyaknya informasi (sub-menu) pada pada 

menu tersebut. Misalnya, Struktur PPID, Daftar Informasi Publik, 

Mekanisme Pelayanan, Laporan Tahunan Pelayanan Informasi, 

testimoni, dan lain-lain. Apalagi jika mengacu pada regulasi pelayanan 

publik, sejumlah informasi yang perlu diumumkan pada satu jenis 

pelayanan publik (pelayanan informasi sebagai pelayanan publik) antara 

lain: 

1. Jenis Pelayanan, Dasar Hukum, Persyaratan, prosedur, Jangka 

waktu penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk pelayanan, 

Sarana/Prasarana, dan/atau fasilitas, Pengawasan internal, 

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, Jumlah pelaksana 

(diolah dari pasal 25 PP 96 Tahun 2012); 

2. Maklumat Pelayanan – Pasal 30 Ayat (3) PP No. 96 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik; 

3. Informasi tentang penyuluhan pelayanan publik kepada masyarakat 

– Pasal 8 Ayat (2) UU Pelayanan Publik; 

4. Informasi tentang konsultasi terkait pelayanan publik dimaksud – 

Pasal 8 Ayat (2) UU Pelayanan Publik. 

Dengan format seperti demikian, maka penuhlah menu PPID ini dengan 

beragam sub-menu sehingga pemohon harus meluangkan waktu lebih 

banyak untuk mencari-cari form informasi. Sayangnya, sebagian badan 

publik masih menyajikan form dengan cara mendownload form baru 

dikirim secara manual melalui email, seperti Kementerian Komunikasi 

dan Informatika serta Kementerian Koordinator Bidan Perekonomian 

sehingga tidak efektif. Pilihannya; menjadikan permohonan informasi 

sebagai menu sendiri atau menjadikan permohonan informasi sebagai 

sub menu utama. Berikut ini contoh tampilan menu Pelayanan Informasi 



dimana Permohonan informasi menjadi fokus utama, dengan tetap 

menghadirkan informasi lain. 

PANDUAN UNTUK PEMOHON INFORMASI 

1. Pastikan informasi yang Anda minta tidak ada di website. Cek pada 

menu, peta situs, daftar informasi publik atau mesin pencari 

2. Bacalah prosedur pelayanan informasi 

3. Pemohon informasi berhak mendapatkan pelayanan dan 

perlindungan Data Pribadi sesuai Peraturan Per-UU-an 

4. Pastikan Anda mengisi form dengan benar 

  
FORM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

  
FORM KEBERATAN PEMOHON INFORMASI 

  
CEK STATUS PERMOHONAN/KEBERATAN 

SUB-MENU 

1. Regulasi tentang Keterbukaan 

Informasi 

2. Regulasi tentang Perlindungan Data 

Pribadi 

3. Maklumat Pelayanan 

4. Struktur PPID 

5. Mekanisme Pelayanan atas 

Permohonan 

6. Mekanisme Pelayanan atas keberatan 

7. Daftar Informasi Publik 

8. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi 

9. Statistik Permohonan 

10. Testimoni pemohon informasi 

Jika ada pertanyaan 

terkait pelayanan 

informasi, hubungi: 

  

1. Petugas online: 

2. Call Center: 

3. Email: 

4. Whatsapp: 

5. Media sosial: 

6. Alamat: 



 Selain nama, yang juga penting adalah posisi menu pada web. Posisi ini 

penting agar mudah ditemukan. Ada Badan Publik yang menaruh posisi 

menu layanan informasi ini di bagian atas, bagian tengah, dan bagian 

bawah, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi 

dan Informatika. Ada beberapa potensi yang menyebabkan penempatan 

posisi ini. Pertama, faktor teknis; kedua mengikuti klasifikasi menu yang 

relevan; ketiga persepsi terhadap pelayanan informasi secara online. 

Yang dikhawatirkan adalah jika Badan Publik menilai bahwa menu ini 

tidak penting sehingga ditaruh di bawah.  

Selanjutnya adalah berapa tahap yang harus dilalui oleh pemohon dari 

menu menuju ke formulir permohonan informasi. Langkah ini baru 

menemukan form saja, belum mengisi form. Sebagai pemohon yang 

dibutuhkan adalah tahapan yang singkat dan jelas. Terkait aplikasi PPID 

Bawaslu direkomendasikan agar pelayanan informasi menjadi menu 

tersendiri tanpa mengabaikan informasi lainnya. 

 Menu Permohonan. Salah satu yang mempengaruhi panjang – 

pendeknya tahapan menuju permohonan adalah adanya registrasi dan 

aktivasi pemohon informasi. Dalam hal ini, dapat dibagi dalam tiga 

kategori.  

Pertama, Badan Publik yang mengharuskan pemohon melakukan 

registrasi, kemudian pemohon menunggu aktivasi dari email. Ada yang 

proses aktivasi berlangsung secara otomatis, ada yang menunggu 

beberapa menit, bahkan ada yang harus menunggu hingga dua hari 

kerja. Setelah proses aktivasi selesai, baru pemohon dapat masuk pada 

form pemohonan melalui pengisian username dan password. Dalam 

proses reviu ditemukan ada permohonan secara online yang hanya bisa 

diajukan pada jam kerja. Ini tentu tidak relevan dengan tujuan pelayanan 

online. 

Kedua, Badan Publik yang mengharuskan pemohon melakukan 

registrasi singkat (lima pertanyaan) kemudian langsung masuk pada 

permohonan informasi dengan mengisi username dan password, tanpa 



proses aktivasi. Hanya ada satu Badan Publik seperti ini yaitu 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

Ketiga, Badan Publik yang langsung mengarahkan pemohon pada form 

permohonan informasi secara online, tanpa registrasi dan aktivasi. Ini 

cara yang paling memudahkan bagi pemohon informasi. Masih ada 

Badan Publik yang hanya menyiapkan cara manual dimana pemohon 

mendownload form permohonan kemudian dikirim melalui email. 

 Informasi penting sebelum masuk pada form permohonan. Ada empat 

informasi yang perlu disampaikan Badan Publik kepada pemohon 

sebelum mengajukan permohonan. Informasi ini bukan di-hide. Tetapi 

ditampilkan secara singkat seperti contoh di atas. Informasi tersebut 

meliputi: 

1. Anjuran agar pemohon memastikan bahwa informasi yang diminta 

memang tidak ada di website. Untuk itu, Badan Publik perlu 

membuat menu yang sistematis dan lengkap; peta situs; daftar 

informasi publik; dan mesin pencari. Tiga sarana terakhir sebaiknya 

ada pada menu “Pelayanan Informasi”. Khusus untuk mesin pencari, 

kami hanya menemukan ada dua Badan Publik yang khusus 

menyediakan untuk pemohon informasi, yaitu: 1. Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan. 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat. 

2. Anjuran agar Pemohon memahami prosedur permohonan. Untuk itu, 

diperlukan sebuah gambaran prosedur permohonan yang singkat 

dan jelas. Termasuk sarana pengaduan. 

3. Penegasan Badan Publik bahwa Pemohon berhak mendapatkan 

pelayanan dan perlindungan data pribadi sesuai peraturan per-UU-

an. Untuk itu, Badan Publik perlu membuat dua Peraturan Internal: 

a. Peraturan tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi. b. 

Peraturan Internal tentang Perlindungan Data Pribadi. Point ini 

merupakan bagian dari maklumat pelayanan. 

4. Permintaan agar Pemohon memastikan form telah diisi dengan 

benar. 



 Konten form permohonan informasi. Agar tak salah persepsi, perlu kami 

pertegas bahwa yang dibahas kali ini adalah konten form permohonan 

informasi, bukan konten menu pelayanan. Terkait konten form 

permohonan informasi, ditemukan jumlah dan jenis pertanyaan yang tak 

sama antar Badan Publik. Mengacu pada UU KIP maupun Pasal 24 

PerKI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, form 

permohonan ini terdiri atas pertanyaan: 

1. Nomor Pendaftaran 

2. Nama 

3. Alamat 

4. Pekerjaan 

5. Nomor telepon/email 

6. Rincian informasi yang dibutuhkan 

7. Tujuan penggunaan informasi 

8. Cara memperoleh informasi 

9. Cara mendapatkan salinan informasi 

Pada sejumlah Badan Publik, ada beberapa tambahan, antara lain: 

1. NIK 

2. Scan Kartu Identitas 

3. Nomor Fax 

4. NPWP 

Untuk NIK dan/atau scan kartu identitas dapat dipahami untuk 

memastikan kebenaran identitas yang disampaikan pemohon. 

Sebenarnya, agar efektif, maka jika pemohon telah mencantumkan NIK 

tidak melampirkan scan KTP. Demikian pula sebaliknya, sebagaimana 

Pelayanan Online pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk nomor 

fax, juga dapat dipahami sebagai sarana komunikasi dan pemberian 

informasi. Adapun permintaan informasi NPWP, maka Badan Publik 

perlu memberikan keterangan apa relevansinya dengan permohonan 

dan pelayanan informasi publik. 



Sebenarnya, jika pemohon telah mencantumkan scan KTP, maka daftar 

pertanyaan dalam form informasi dapat lebih singkat sebab KTP telah 

memuat data-data pribadi mencakup: 

1. Foto 

2. NIK 

3. Nama 

4. Tempat/Tanggal Lahir 

5. Alamat 

6. Agama 

7. Status Perkawinan 

8. Pekerjaan 

9. Kewarganegaraan 

10. Tanda Tangan 

Jadi, agar tak mengulang-ulang pertanyaan (prinsip sederhana), maka 

jika pemohon telah melampirkan scan KTP, maka form permohonan 

hanya menanyakan: 

1. Nama 

2. Nomor telepon/email 

3. Rincian informasi yang dibutuhkan 

4. Tujuan penggunaan informasi 

5. Cara memperoleh informasi 

6. Cara mendapatkan salinan informasi 

 Permintaan informasi adalah berbasis dokumen. PPID pada dasarnya 

melayani permintaan berbasis dokumen. Tetapi, makna permintaan 

informasi dalam definisi umum adalah permintaan terhadap informasi 

yang bentuknya bisa beragam. Tak selalu berbentuk dokumen. Bisa jadi 

jawabannya hanya sebatas satu atau dua kalimat. Untuk efektivitas 

pelayanan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mencantumkan 

form “Pertanyaan” pada menu Portal PPID. Bentuknya lebih sederhana 

dari form permintaan dokumen. Kolom yang harus diisi: Nama, Surel, 

Telepon, Subjek, Pesan. 



 Notifikasi. Notifikasi bahwa permohonan informasi sesorang telah 

diterima Badan Publik penting untuk disampaikan. Namun belum semua 

aplikasi menyertakan ini. Ada tiga sarana penyampaian notifikasi, yaitu 

email, handphone, dan informasi pada website Badan Publik itu sendiri, 

seperti yang tersedia pada web Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 

yang sekaligus menjadi sarana untuk mengecek status permohonan 

informasi. Pada sub-menu cek status di BATAN, tercantum: nama, jenis 

informasi/alasan dan status. Catatan kami, untuk sub-menu cek status 

seperti ini, sebaiknya hanya mencantumkan nomor pendaftaran 

permohonan informasi  sebab nama dan jenis informasi/alasan pada 

dasarnya adalah informasi pribadi.  Satu lagi, hindari notifikasi otomatis 

dari Google Formulir <forms-receipts-noreply@google.com> sebab akan 

membingungkan penerimanya karena tak mencantumkan nama Badan 

Publik. 

 Empat perilaku yang kontradiktif dengan tujuan pelayanan online. 

Terdapat empat perilaku pelayanan yang bertentangan dengan tujuan 

penciptaan pelayanan informasi secara online. 

Pertama, pemohon disuruh mengirim surat, meski telah mengisi form 

permohonan informasi secara online. Fungsi pelayanan online ini 

merupakan alternatif dari pelayanan secara offline. Karena itu, syarat 

permohonan, mekanisme, dan sebagainya disamakan. Jika Badan 

Publik menyajikan form permohonan online, tetapi pemohon tetap 

diminta mengirim lewat surat/pos atau disuruh datang lagi, maka apa 

gunakanya pelayanan online, seperti jawaban salah satu Badan Publik 

berikut. Terima kasih telah mengirimkan email 

kepada ……………. Sehubungan dengan email Saudara terkait 

permintaan informasi Uji Konsekuensi dan Daftar Informasi Dikecualikan, 

dapat kami sampaikan bahwa permintaan informasi tersebut tidak dapat 

disampaikan melalui email. Saudara dapat mengirimkan surat 

permohonan resmi dengan menyertakan identitas diri yang masih 

berlaku dan alasan permintaan informasi tersebut. 



Kedua, pengisian form permohonan pada jam kerja. Tujuan pelayanan 

online juga terkait dengan keleluasaan waktu pemohon dalam 

mengajukan permintaan informasi.  Jika pengisian form permohonan 

informasi dibatasi hanya pada jam kerja, maka ini juga tidak relevan 

dengan tujuan penciptaan pelayanan secara online. 

Ketiga, masa aktivasi registrasi pemohon selama dua hari. Ini 

bertentangan dengan prinsip cepat dalam pelayanan informasi. 

Registrasi sendiri memerlukan waktu sehingga di sejumlah Badan Publik 

tidak dicantumkan. Pemohon dapat langsung ke pengisian form 

informasi. Apalagi jika sudah registrasi, kemudian masa aktivasinya 

selama 2 x 24 jam.  

Keempat, respon cepat, jawaban tak tepat. Terdapat balasan yang 

cukup cepat dari beberapa Badan Publik ketika meminta informasi publik 

via online. Sayangnya, sebagian memberikan informasi yang tak sesuai 

dengan permintaan. Ini juga bertentangan dengan tujuan pelayanan 

online. Pelayanan online itu seharusnya sepaket antara respon cepat 

dan data tepat. Badan Publik tidak memanfaatkan sarana komunikasi 

yang telah diberikan pemohon untuk menanyakan lebih lanjut tentang 

informasi yang diminta. Padahal pemohon telah mencantumkan no HP, 

email hingga nomor fax. 

 Urgensi reminder system untuk petugas pelayanan. Reminder system 

diperlukan untuk mengigatkan Badan Publik agar melayani permohonan 

sesuai waktu yang telah ditetapkan. Kami menemukan Badan Publik 

yang lupa menjawab permohon informasi dengan alasan “lupa”. Di sisi 

lain, Badan Publik juga perlu menyediakan sarana bagi pemohon untuk 

menyampaikan aduan atau keberatan atas perilaku pelayanan Badan 

Publik. Misalnya: Call Center, Chat, Whatsapp, media sosial, dan 

sejenisnya. 

 Beberapa hal yang direkomendasikan untuk dimunculkan dalam 

pengembangan aplikasi PPID Bawaslu adalah: 



1) Mengubah tampilan website PPID menjadi lebih menarik dan 

memudahkan pengunjung. Salah satu website yang dapat menjadi 

rujukan adalah website PPID Kementerian Pertanian; 

2) Membuat peta situs (sitemap) untuk memudahkan pengunjung 

website; 

3) Mensinkronkan halaman pencarian dengan seluruh dokumen yang 

ada di server Bawaslu. Selama ini halaman pencarian hanya 

terkoneksi dengan berita; 

4) Mengubah penempatan menu “Formulir” permohonan informasi 

sehingga lebih mudah terlihat. Direkomendasikan font “Formulir” 

dibuat lebih mudah terlihat dengan penempatannya di sebelah pojok 

kanan atas website; 

5) Pada form permohonan informasi, ditambahkan permintaan scan 

KTP pemohon informasi; 

6) Permohonan informasi secara online dibuatkan aplikasi tersendiri, 

dan tidak menggunakan google formulir; 

7) Website PPID perlu menambahkan profil PPID, daftar PPID Bawaslu 

Provinsi, moto PPID, qoute Ketua/Anggota Bawaslu terkait 

keterbukaan informasi, dasar hukum, kolom tanya jawab, testimoni, 

kuisioner Indeks Kepuasan Masyarakat, frequently asked questions 

(FAQ) dan chat untuk pertanyaan/keluhan dalam permohonan 

informasi; 

8) Menambahkan statistik jumlah dokumen, jumlah permohonan 

informasi, jumlah unduhan, dan statistik kunjungan; 

9) Menyediakan sistem yang dapat mengecek status permohonan 

informasi; 

10)  Setelah E-PPID Bawaslu dilakukan pengembangan akan 

diluncurkan secara resmi oleh Ketua Bawaslu. 

 



BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh Bawaslu RI berkaitan 

dengan FGD Pengembangan Aplikasi PPID Bawaslu dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1) Pelayanan informasi secara online yang dilakukan Bawaslu belum 

memenuhi standar sebagaimana undang-undang dan prinsip pelayanan 

yang sederhana dan cepat; 

2) Nama dan tampilan pada menu pelayanan, menu permohonan 

informasi, informasi penting sebelum masuk pada form permohonan, 

dan konten pada form permohonan informasi belum memudahkan 

pemohon informasi;   

3) Bawaslu belum memiliki sistem atau aplikasi yang menyediakan 

informasi status permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon; 

dan 

4) Belum ada panduan yang lengkap terkait informasi apa saja yang ada di 

Bawaslu dan panduan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan 

dalam melakukan permohonan informasi. 

 

B. Saran dan Rekomendasi 

Dari kesimpulan tersebut, didapat beberapa rekomendasi yang perlu 

ditindaklanjuti, yaitu: 

a) Aplikasi PPID Bawaslu perlu disempurnakan agar sesuai standar 

sebagaimana ditentukan undang-undang dan prinsip pelayanan yang 

sederhana dan cepat; 

b) Penyempurnaan yang perlu dilakukan meliputi: 



1. Mengubah tampilan website PPID menjadi lebih menarik dan 

memudahkan pengunjung; 

2. Membuat peta situs (sitemap) untuk memudahkan pengunjung 

website; 

3. Mensinkronkan halaman pencarian dengan seluruh dokumen yang 

ada di server Bawaslu. Selama ini halaman pencarian hanya 

terkoneksi dengan berita; 

4. Mengubah penempatan menu “Formulir” permohonan informasi 

sehingga lebih mudah terlihat. Direkomendasikan font “Formulir” 

dibuat lebih mudah terlihat dengan penempatannya di sebelah pojok 

kanan atas website; 

5. Pada form permohonan informasi, ditambahkan permintaan scan 

KTP pemohon informasi; 

6. Permohonan informasi secara online dibuatkan aplikasi tersendiri, 

dan tidak menggunakan google formulir; 

7. Website PPID perlu menambahkan profil PPID, daftar PPID Bawaslu 

Provinsi, moto PPID, qoute Ketua/Anggota Bawaslu terkait 

keterbukaan informasi, dasar hukum, kolom tanya jawab, testimoni, 

kuisioner Indeks Kepuasan Masyarakat, frequently asked questions 

(FAQ) dan chat untuk pertanyaan/keluhan dalam permohonan 

informasi; 

8. Menambahkan statistik jumlah dokumen, jumlah permohonan 

informasi, jumlah unduhan, dan statistik kunjungan; dan 

9. Menyediakan sistem yang dapat mengecek status permohonan 

informasi. 

c) Membuat panduan yang jelas bagi pihak yang ingin melakukan 

permohonan informasi, meliputi: 

1. Menganjurkan agar pemohon memastikan bahwa informasi yang 

diminta memang tidak ada di website; 



2. Menganjurkan agar pemohon memahami prosedur permohonan 

informasi; dan 

3. Permintaan agar Pemohon memastikan form telah diisi dengan 

benar. 

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban 

 

 KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN       

PENGAWASAN INTERNAL 
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