
NASKAH PERTIII'IBANGAN
Hasil Pengujian Konsekuensi lnformasi yang Dikecualikan

Pemerintah Desa llUinongsari Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Keterbukaan lnformasi Publik terdapat kategori tnformasi Publik yang terbuka
dan dikecualikan.

Dalam Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2A17 Tentang
Pengklasifikasian lnformasi Publik, pasal 2, setiap lnformasi Publik bersifat
terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna lnformasi Publik. Sedangkan
lnformasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. lnformasi
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 seksama bahwa menutup
lnformasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya n

B. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, pplD
Pemerintah Desa Winongsari berdasarkan pada asas pengklasifikasian
informasi antara lain :

1- lnformasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas berdasarkan
Perki Nomor 1 Tahun 2A1T pasal 2 Ayat (2).

2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan
penuh ketelitian.

3. lnformasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu
pengecualiannya, berdasarkan perki Nomor 1 Tahun 2afi pisal 2 Ayat
{2).

G. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian lnformasi, pplD pemdes
Winongsari menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendgkatan aktif
merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan piakarsa dari badan
publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga Oapit dipilah dan
ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan.
Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari
pemohon informasi.
Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim pplD
9*s+*t'>>!5$i>>>>g>>i >7>d>?a.z>6*a*a??an?*?irrrzait ya,rg,drk<<ra??larr
diserfaidengan pem6afiasan {erftadap usufan fnformasf yang potensraf untuk
dikecualikan pada tahun 2A19.

D. PELAKSANAAN
Pengujian Konsekuensi lnformasi yang Dikecualikan di Pemerintah

Desa Winongsari Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dilaksanakan
pada:
Hari : Senin, 14 Januari z}fi
Waktu : 08.00 WlB - 12.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Winongsari



V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

I?:l,Lli'?n 
yang ditakukan oteh Tim pptD pemdes Winongsariadarahi berikut:
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Organisasi terlarang
lainnya

UU No. 14
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)apat I proses 
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I iJiffi,ir" o"r,
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I I bersangkutan



Dokumen
penyelesaian
sengketa/konflik
lingkungan

Database Aparatur
pemerintah Desa
yang terkait dengan
rrwayat kesehatan.
kekayaan rekenino
pribadi, penilaian
kinerja, penjatuhan
hukuman disiplin

ldentitas Aparatur
Pemerintah Desa
yang melanggar
disiplin dan dijatuhi
hukuman disiplin

ldentitas yang
mengajukan izin
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perkawinan

Pasal 17 huruf
h dan hurufj
UU Nomor 43
Tahun 2009
tentang
Kearsipan
Pasal 66 Ayat
3 huruf h

UU No. 14
Tahun 2008
tentang Klp
Pasal 17 huruf
a

UUD Negara Rt
Tahun 1945
Pasal 28 A s.d
28 H Uu No. 14
tahun 2008
tentang Klp
Pasal 17 huruf
h

UUD Negera Rl
Tahun 1945
Pasal 28 A s.d
28 H UU No.
14 Tahun 2008
tentang Klp
Pasal 17 huruf
h

Dapat
menghambat
proses
penegakan
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Mengungkapkan
data pribadi
Aparatur
Pemerintah
Desa Melanggar
HAM
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yang rahasia
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kelancaran
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hukum

Melindungi
data pribadi
Aparatur
Pemerintah
Desa yang
bersifat
rahasia

Melindungi
data pribadi
Aparatur
Pemerintah
Desa yang
bersifat
rahasia

Melindungi
data pribadi
bersifat
rahasia

Sampaidengan
diserahkan
kepada pihak
berwenang

Tidak terbatas,
kecualipemilik
data
menginginkan

VI. HASIL KAJIAN

seterah dia,dalrn pengujian konsekuensidengan seruruh unit kerja diPemerintah Desa winonisari, iiGirpran bahwa in#masi yang dikecuarikan diPemerintah Desa Winonlsa;' ;;;ih
!3ft arr;fo,,;;angDi[ecuari6;#fi:,ir'iJ:3:ffi 

,*:;:fl Hril;iftsHffi .,,dituangkan datam.resrr p"ngrian konsekue*ir*i.,ri dengan pasar 6 pERKrNomor 01 Tahun ZolT yang OlOllr*nv" mencantumkan :

1. lnformasi tertentu yang akan dirakukan pengujian Konsekuensiz. Dasar hukum yang otlioit<an dasar pengeculjiln3. Konsekuensi apadita intoirnrri dibu'ka d;;it;trp4. Jangka waktu pengecualian informasi



VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pemerintah Desa
Winongsari, dimaksudkan agar penyusunan informasi yang dikecualikan menjadi
berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan
pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun
pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila
informasi dibuka atau ditutup.

\Alinongsan, 14 Januari 2A1 I

PPID


