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KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN 

 

PUTUSAN 

Nomor: 003/II/KIBANTEN-PS/2019 

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN 

 

1. IDENTITAS 

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan 

putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 003/II/KIBANTEN-PS/2019 yang 

diajukan oleh: 

Nama : Rusli Wahyudi 

Alamat : Jl. SEHA No. 6 RT/RW: 006/010 Kelurahan Grogol Selatan 

Kebayoran Lama Jakarta Selatan 

Pekerjaan   : Wirawasta 

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 

Terhadap 

Nama Badan Publik :  Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan 

Alamat  : Jl. Raya Serpong - Tangerang Selatan  

Selanjutnya disebut sebagai Termohon 

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon 

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon 

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon 
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2. DUDUK PERKARA 

A. Pendahuluan 

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian 

Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 19 

Februari 2019 yang selanjutnya diregister pada tanggal 22 Februari 2019 dengan Registrasi 

Sengketa Nomor: 003/II/KIBANTEN-PS/2019. 

Kronologi 

[2.2] Pada tanggal 04 Desember 2018 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik 

kepada Camat Serpong dengan Nomor Surat 01/XII/2018 Perihal tentang Pelepasan Hak 

dan/atau Jual Beli Atas Girik No. 913 Persil 36 dan 41. Dan diterima pada hari yang sama. 

Informasi yang diminta adalah menanyakan kepastian apakah pernah ada jual beli dan 

atau pelepasan hak atas tanah Girik C 913 Persil 36 dan 41 yang tercatat di 

Kecamatan Serpong antara Tahun 1990 sampai dengan 2018. 

[2.3] Pada tanggal 27 Desember 2018 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada 

Walikota Tangerang Selatan melalui surat nomor: 02/XII/2018 yang diterima pada hari 

yang sama. 

[2.4] Pada tanggal 19 Februari 2019 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian 

sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten. 

[2.5] Pada tanggal 22 Februari 2019 Permohonan diregister.   

[2.6] Pada tanggal 28 Februari 2019, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan 

agenda Sidang Pemeriksaan awal di Komisi Informasi Provinsi Banten, yang hanya 

dihadiri oleh Pemohon. Majelis Komisioner menunda persidangan pada Senin tanggal 11 

Maret 2019, pukul 13.30 WIB. 

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

[2.7] Permohonan Informasi tidak di tanggapi 

Petitum 

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon 
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adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada 

Pemohon. 

B. Alat Bukti 

Keterangan Pemohon 

[2.9] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang 

Pemeriksaan awal di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 28 Februari 2019, 

Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon 

pada tanggal 04 Desember 2018 untuk memberikan keterangan namun sampai saat 

ini Termohon tidak memberikan keterangan. Pemohon meminta keterangan ada atau 

tidak akta jual beli terhadap nama Pemohon, karena Pemohon belum pernah jual 

beli. 

2. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan jawaban apapun dari Termohon. 

3. Bahwa kemudian Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Walikota namun 

Pemohon tidak juga mendapatkan jawaban dari Termohon. 

4. Bahwa Pemohon sudah memahami tentang standar layanan informasi publik dan 

SOP tentang permohonan informasi. 

[2.10] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang 

Pemeriksaan Kedua di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 11 Maret 2019, 

Pemohon prinsipal juga memberikan kuasa kepada Sutarman Wahyudi, Agus Muldya dan 

Budiman. S menyatakan keterangan sebagai berikut: 

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi kepada 

Termohon dan diterima Termohon pada tanggal 04 Desember 2018. 

2. Bahwa intinya Pemohon meminta informasi atas pelepasan hak atau jual beli atas 

Girik C. 913 Persil 36 dan 41. Apakah tercatat informasi mengenai jual beli tersebut 

namun Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon. 
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3. Bahwa atas dasar tidak ditanggapinya permohonan informasi tersebut maka 

Pemohon mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada walikota Tangerang 

Selatan pada tanggal 27 Desember 2018 dan diterima pada hari yang sama. 

4. Bahwa surat keberatan tersebut juga Pemohon tidak mendapatkan jawaban sehingga 

Pemohon melanjutkan kepada Komisi Informasi. 

5. Bahwa Pemohon mengajukan sengketa juga di Komisi Informasi Pusat, namun 

Pemohon diarahkan untuk mengajukan sengketa informasi diwilayah Komisi 

Informasi Provinsi Banten. 

6. Bahwa secara surat menyurat Pemohon pernah menanyakan hal yang sama hampir 

sekitar 8 kali surat. Usaha untuk menemui ibu camat tidak pernah diterima dan 

menurut Pemohon selalu menghindar dan selalu dikabarkan camat tidak pernah ada 

di Kantor. 

7. Bahwa pada satu kesempatan pada acara sosialisasi Pemohon bertemu dengan 

Camat dan saat itu Camat menerima dan hanya menjawab bahwa camat tidak punya 

waktu dan mempersilahkan Pemohon untuk menghubungi PPAT Kecamatan. 

8. Bahwa atas dasar tersebut Pemohon menanyakan kepada PPAT Kecamatan dan 

tidak mau memberikan keterangan secara tertulis namun hanya memberikan 

keterangan tidak tahu saja. 

9. Bahwa inti dari semua ini adalah Pemohon tidak pernah merasa menjual tanah, 

karena menurut Pemohon di duga ada pihak lain mempunyai surat HGB diatas 

persil tanah Pemohon, yang berdasarkan atas Surat Pelepasan Hak Kecamatan, 

justru Pemohon ingin menanyakan apakah ada akta jual beli yang tercatat maupun 

surat pelepasan hak ditahun 1993 di Kecamatan Serpong. 

10. Bahwa pihak kelurahan Lengkong Timur menyatakan bahwa dokumen tersebut 

hilang Girik aslinya hilang. 

11. Bahwa kelurahan Lengkong Timur mengeluarkan dua surat yaitu, surat pernyataan 

hilang dan surat menjelaskan tentang batas-batas atas surat tersebut ada dimana saja. 
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12. Bahwa menurut Pemohon wilayah itu telah dikuasai oleh orang lain dengan surat 

HGB (Hak Guna Bangunan) oleh perusahaan dengan luas 2,7 Hektare dan sekarang 

sudah berdiri Real Estate pemilik pengembang BSD Sinar Mas Land.  

13. Bahwa Sinas Mas menyatakan mereka memiliki bukti SHGB yang diakui oleh 

Pengadilan Negeri Tangerang. 

14. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah meminta informasi ke kelurahan, namun 

jawabannya adalah dokumen yang diminta telah hilang tertanggal 1 Agustus 2018, 

selanjutnya Pemohon kemudian menindaklanjutinya ke kepolisian untuk membuat 

surat keterangan hilang. 

15. Bahwa leter C 913 telah di beli oleh Pemohon Rusli Wahyudi dalam prosesnya pada 

tahun 1993 hendak ingin dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) melalui kelurahan.  

16. Bahwa Pemohon memiliki bukti tanda terima surat ke kelurahan yang di terima oleh 

lurah atas nama M. Adih. M. Adih merasa bahwa benar telah menerima namun 

setelah M. Adih ingin membuatkan akta jual beli, M. Adih tidak memiliki hak lagi 

karena ada pemekaran waktu itu kemudian dilimpahkan kepada lurah pengganti 

ysng bernama M. Arsyadi. Kemudian dibuatkan akta otentik di Notaris dinyatakan 

bahwa betul Girik C 913 atas nama The Kim Tin dititipkan oleh Rusli Wahyudi 

yang akan dibuatkan akta jual belinya. 

17. Bahwa Pemohon mendengar di kemudian hari bahwa Girik tersebut diberikan 

kepada ahli waris yang menurut Pemohon tidak berhak yang bernama The On, 

tetapi Pemohon meragukan hal tersebut karena Pemohon pernah menanyakan 

kembali kepada Pak Arsyadi pada bulan November terkait kapan diberikannya girik 

tersebut, jawaban dari Pak Arsyidi tersebut adalah masih dalam proses. Kemudian 

lurah tersebut membuatkan surat kembali yang menyatakan bahwa lurah belum 

pernah melakukan jual beli girik C 913 tersebut. 

18. Bahwa Pemohon berhak memiliki informasi itu karena Rusli Wahyudi telah 

membeli tanah tersebut.  
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19. Bahwa menurut Pemohon, publik juga berhak mengetahui informasi tentang 

terjadinya jual beli. Pemohon juga memiliki legal standing sebagai pembeli yang 

sah karena memiliki bukti-bukti seperti kwitansi pembelian. 

20. Bahwa Pemohon sudah membayar PBB selama 4 tahun berturut-turut sudah atas 

nama Pemohon. 

21. Bahwa salah satu ahli waris juga bersedia dibuatkan akta otentik bahwa ahli waris 

The Kim Tin menyatakan benar ayahnya telah menjual tanahnya kepada bapak 

Rusli Wahyudi. 

22. Bahwa tujuan Pemohon meminta informasi adalah bahwa Pemohon merasa 

tanahnya tidak pernah menjual, surat girik hilang di kelurahan dan mengapa ada 

pihak lain yang memiliki HGB nya. 

[2.11] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang 

Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 18 Maret 2019, Pemohon yang 

diwakili oleh Sutarman Wahyudi, Agus Muldya dan Budiman. S menyatakan keterangan 

sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon prinsipal Rusli Wahyudi tidak dapat hadir dikarenakan sakit. 

2. Bahwa menurut Pemohon pernyataan Termohon pada persidangan minggu lalu 

yang menyatakan bahwa informasi itu adalah informasi yang dikecualikan dan tidak 

dikuasai, menurut Pemohon pernyataan itu merupakan pernyataan yang kontradiksi.  

3. Bahwa menurut Pemohon apabila ada investor yang ingin mengetahui surat girik 

tersebut seharusnya Kecamatan membuka informasi itu secara terbuka apakah benar 

girik tersebut atas nama pemilik dan belum pernah diperjualbelikan kepada orang 

lain, hal ini menjadi penting karena tidak mungkin sebagai investor membeli 

sesuatu barang tanpa mengecek terlebih dahulu. 

4. Bahwa apabila Termohon menyatakan informasi ini adalah informasi yang 

dikecualikan atau tertutup maka ini sangat merugikan investor dan kemungkinan 
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kedepannya akan menjadi Jurisprudensi bahwa seluruh orang tidak boleh memohon 

dan meminta informasi girik di kecamatan kalau bukan atas namanya sendiri, 

padahal jelas-jelas Pemohon sebagai pembeli dengan membuktikan bukti kwitansi 

dan sebagainya tetap saja Pemohon tidak diberikan informasi yang menurut 

Pemohon patut diberikan kepada Pemohon. 

5. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan dengan pihak ahli waris, yang kemudian 

dilakukan di Pengadilan Tangerang, yang menjadi Tergugat adalah ahli waris 

karena ahli waris mempermasalahkan proses akta jual beli yang dibuat oleh Kepala 

Desa yang Giriknya diambil dari pak Rusli Wahyudi dan dimenangkan oleh 

Pemohon. 

6. Bahwa Putusan tersebut sudah inkrah di Pengadilan Tinggi dan selanjutnya 

Pemohon melakukan eksekusi penyerahan dan tertuang didalam Berita Acara 

tertanggal 23 Desember. 

7. Bahwa atas dasar tersebut, Pemohon menguasai tanah tersebut dan dapat melakukan 

pembayaran PBB nya selama 5 tahun berturut-turut. Pemohon masih 

mempertanyakan karena disisi lain ada pihak yang merasa memiliki dengan dasar 

yang tidak jelas, ternyata setelah Pemohon ketahui Girik Pemohon lah menjadi 

dasar bagi pihak Sinar Mas Land untuk menggugat Pemohon. Menurut Pemohon, 

bahwa Pemohon tidak ada hubungannya dengan Sinas Mas Land. Sinas Mas Land 

sebenarnya menggugat The On selaku ahli waris. 

8. Bahwa Pemohon menggugat ahli waris itu karena Pemohon membeli itu dari 

ayahnya The Kim Tin. 

9. Bahwa Proses Gugatan Sinar Mas Land ke Ahli waris, Pemohon tidak 

mengetahuinya karena ukuran tanahnya berbeda, tempat tanahnyapun berbeda, dan 

tidak jelas ukurannya. 
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10. Bahwa Pemohon juga mempertanyakan mengapa ada bangunan yang berdiri di atas 

tanah Pemohon, Pemohon sudah mengupayakan lapor ke Kepolisian sesuai hukum, 

yaitu soal kehilangan girik, dan ada bangunan diatas tanah Pemohon. 

11. Bahwa menurut Pemohon secara normatif setiap catatan surat pelepasan hak atau 

Akta Jual Beli tanah di kecamatan Serpong wajib dicatatkan dan diketahui diketahui 

oleh PPAT Kecamatan dan diketahui oleh Kecamatan. 

12. Bahwa untuk pengajuan Sertifikat salah satu kewajibannya adalah menyertakan 

surat keterangan atau akta jual beli pelepasan dari Kecamatan. 

13. Bahwa Pemohon pernah melihat didalam Sertifikat induk pihak BSD yang secara 

global terdapat girik Pemohon tercantum. Padahal Pemohon sendiri merasa tidak 

pernah menjual kepada pihak BSD. 

14. Bahwa Pemohon tidak pernah berhubungan sama sekali secara hukum jual beli 

dengan pihak Sinar Mas Land BSD. 

Surat-Surat Pemohon 

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: 

Bukti P-1 

Kwitansi pembayaran tanah Girik c 913 kepada The Kim Tin. 

Bahwa girik C913 atas nama The Kim Tin telah dibayar Pemohon kepada 

pemegang surat girik C913 sekaligus pemilik tanah saudara The Kim Tin 

dengan bukti kwitansi diatas materai cukup sebagai tanda terima. 

Bukti P-2 

Tanda Terima dari Kepala Desa Lengkong. 

Bahwa bukti P-2 menjadi bukti bahwa pemilik dari pemegang Girik C913 

adalah Pemohon dimana pada 16 Februari 1993 pemohon menyerahkan 

dokumen Girik C913 beserta tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan untuk 

dilakukan akta jual-beli serta dilakukan register pencatatan perpindahan 

kepemilikannya sesuai tata cara berlaku saat itu. 

Bukti P-3 

Salinan AKTA Notaris no 01 tanggal 10 Januari 2019. 

Bahwa bukti P-3 menguatkan bukti P-2 yang menyatakan bahwa Kepala 

Desa / Lurah waktu itu bernama H. Muhammad Adih benar menerima 

Girik C913 dari Pemohon dan telah diserahkan kepada Lurah berikutnya 

karena saat itu telah terjadi pergantian Lurah/Kepala Desa dari H.Adih 
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menjadi saudara M.Arsadi sebagai pejabat berwenang saat itu.  

Bukti P-4 

Surat Keterangan No.973/236/Pem/IX/1993. 

Bahwa bukti P-4 keterangan dari Kepala Desa Lengkong Gudang 

ditandatangani oleh Kepala Desa M. Adih menyatakan saudara The Kim 

Tin (almarhum) meninggalkan beberapa ahli waris salah satunya adalah 

Saudari Sami 

Bukti P-5 

Salinan AKTA Notaris no 02 tanggal 31 Januari 2019. 

Bahwa bukti P-5 menguatkan keterangan P-4 bahwa Saudari Sami sebagai 

Anak dari The Kim Tin (pemegang girik C913) semasa hidupnya telah 

menjual tanah Girik C913 kepada Pemohon 

Bukti P-6 

Surat Keterangan no.594/29/Pem-Per/XI/1993  

Bahwa bukti P-6  adalah surat keterangan Kepala Desa Lengkong Gudang 

tentang Girik C913 persil 41/D-IV dan persil 36/S-I seluas 25.630M2 

terdiri atas sawah dan darat atas nama The Kim Tin sampai dengan 17 

Nopember 193 belum pernah dijual atau dibuatkan akta jual-beli. 

Bukti P-7 

Surat Keterangan no.141.v3309-huk/1995 dari Seketariat 

Wilayah/Daerah. 

Bahwa bukti P-7 menguatkan bukti P-6 yang menyatakan saat itu M. 

Arsadi benar ditunjuk sebagai pejabat Kepala Desa yang ditetapkan sesuai 

surat keputusan Bupati nomor 141/SK.54-Pemdes tanggal 10 April 1993 

untuk bertugas sebagai Kepala Desa Lengkong Gudang Timur mulai 

tanggal 18 April 1994 

Bukti P-8 

Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Pemohon. 

Bahwa pemohon sebagai pembeli tanah girik C913 dari saudara The Kim 

Tin telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Bukti 

pembayaran pajak sejak tahun 1995 sampai dengan 1999 telah dibayar 

lunas atas nama Pemohon. 

Bukti P-9 

Surat nomor 145/65.lgt/2018 dari Kelurahan Lengkong Gudang 

Timur. 

Bahwa surat Girik C913 atas nama The Kim Tin yang diserahkan 

Pemohon atas dasar P-2 dinyatakan hilang karena pemekaran wilayah. 

Bukti P-10 

Surat nomor 593/83-pem dari Kelurahan Lengkong Gudang Timur 

Bahwa surat Girik C913 persil 41/D-IV dan persil 36/S-I atas nama The 

Kim Tin masih tercatat atas nama The Kim Tin sampai dengan 5 Oktober 
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2018 ditunjukan dengan dasar Girik beserta batas-batasnya. 

Bukti P-11 

Surat Permohonan Informasi ke Kecamatan Serpong. 

Bahwa Pemohon telah memohon informasi pelepasan hak dan atau jual 

beli Girik C913 persil 41/D-IV dan persil 36/S-I atas nama The Kim Tin 

mulai tahun 1990 sampai dengan 2018 untuk kepastian hukum 

Bukti P-12 

Bukti Putusan Pengadilan no.112/Pts.Pdt.G/1993/TNG 

Bahwa dalam salah satu amar putusannya halaman 59 menyebutkan: 

“Mengadili” menyatakan sah jual-beli tanah antara almarhum The Kim 

Tin dengan Penggugat (pemohon) ditambah dengan petikan halaman 60  

yaitu “menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari 

mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada 

Penggugat” (pemohon)  

Bukti P-

12b 

Bukti Putusan 396/Pdt/1994/PT.Bdg 

Bahwa bukti P-12 dilakukan banding oleh tergugat sehingga dikeluarkan 

putusan banding pengadilan tinggi Bandung yang pada intinya 

menguatkan putusan no.112/Pts.Pdt.G/1993/TNG. Dalam putusan ini 

tidak terjadi kasasi sehingga putusan dinyatakan INKRACHT 

(berkekuatan hukum tetap) 

Bukti P-13 

Bukti Berita Acara Penyitaan Jaminan 

no.13/BA/PEN.CB/1993/PN.TNG jo no.112/Pts.Pdt.G/1993/TNG 

Bahwa bukti P-13 menerangkan berdasarkan putusan dalam P-12 dan 

P12b lokasi tanah, luas tanah beserta batas-batasnya dilakukan sita 

jaminan pada tanggal 18 Juni 1993 keterangan dari Kepala Desa 

Lengkong Gudang ditandatangani oleh Kepala Desa M. Adih menyatakan 

saudara The Kim Tin (almarhum) meninggalkan beberapa ahli waris salah 

satunya adalah Saudari Sami 

Bukti P-14 

Bukti Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan 

no.54/Pen.Eks/ 1995/PN.TNG jo No.112/PTS/PDT.G/1993/PN.TNG 

Bahwa bukti P-13 adalah tindak lanjut terhadap putusan dalam P-12 dan 

P-12b sehingga jelas kepemilikan sah secara hukum telah diserahkan dari 

para ahli waris kepada Pemohon pada tanggal 23 Desember 1998. 

Bukti P-15 

Bukti permohonan pengembalian surat girik C913 ke kelurahan dan 

jawaban Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten 

no.0044/Srt/0025-2018/SRG-04/IV/2018 
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Bahwa bukti P-15 membuktikan pemohon telah melakukan permohonan 

yang patut dan layak kepada pihak institusi kelurahan sehingga di respon 

oleh Ombudsman RI Provinsi Banten yang menyatakan pada halaman 2 

alinea 1 bahwa kelurahan telah melakukan maladministrasi dan untuk 

segera memberikan kepastian hukum kepada Pemohon sebagai korban 

dihilangkannya girik C913. 

Bukti P-16 

Bukti surat jawaban dari kelurahan no.045/16-kel.Lgt.2018 dan 

145/75-kel.Lgt-2018  

Bahwa kelurahan Lengkong Gudang Timur merespon saran dari 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten dengan menjawab bahwa 

telah dilakukan pertemuan dan fasilitasi perihal kehilangan girik C913 

sehingga terjawab dalam bukti P-9 

Bukti P-17 

Bukti ahli waris pemilik asal girik C913 atas nama The Kim Tin 

bernama Sami  meminta Informasi kepada Kecamatan Serpong 

Bahwa bukti P-17  adalah surat permohonan informasi tertanggal 21 

Maret 2019 dari ahli waris The Kim Tin bernama Sami yang merasa 

bahwa Pemohon (Rusli Wahyudi) dihalang-halangi haknya dalam 

memohon informasi kepada Kecamatan Serpong dengan alasan legal 

standing yang diragukan sehingga atas dasar hal tersebut Saudari Sami 

berupaya sendiri meminta Informasi ke Kecamatan Serpong yang 

ditembuskan ke Walikota Tangerang Selatan dan Komisi Informasi 

Banten 

Bukti P-18 

Bukti cuplikan Majalah dan Media Masa Koran tentang 

permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon. 

Bahwa bukti P-18  membuktikan perjalanan kasus kehilangan girik c913 

dan upaya Pemohon dalam memperoleh haknya. 

Bukti P-19 
Surat Keberatan kepada Walikota Kota Tangerang Selatan Nomor 

02/XII/2018 tertanggal 27 Desember 2018 diterima pada hari yang sama 

Bukti P-20 

Surat No. 03/I/2019 yang ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat 

Perihal Mohon Perlindungan hukum atas tidak dijawabnya permohonan 

informasi oleh Kecamatan Serpong 

Bukti P-21 
Surat pengajuan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten 

tertanggal 19 Februari 2019. 

Bukti P-22 
Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3174052908490002 atas nama Rusli 

Wahyudi. 
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Bukti P-23 
Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Rusli Wahyudi kepada Sutarman, Agus 

Muldya dan Budiman S. 

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, 

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 

1. Primer 

Mengabulkan permohonan Pemohon. 

2. Subsider 

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Keterangan Termohon 

[2.14] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang 

Pemeriksaan Kedua di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 11 Maret 2019 

Termohon yang diwakili oleh Sulaiman dan Teten Haryanto, S.H, menyatakan keterangan 

sebagai berkut: 

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat beberapa kali namun ada yang di jawab 

dan ada yang tidak. 

2. Bahwa menurut Termohon terkait girik C 913 atas permintaan Pemohon ini intinya 

adalah kalaupun terjadi jual beli, akta jual beli tersebut nomor berapa dan girik C 

913 ini atas nama The Kim Tin. Menurut Termohon dari sisi informasi Publik 

bahwa ini merupakan data otentik milik orang lain. 

3. Bahwa alasan Termohon tidak menjawab permohonan informasi adalah bahwa 

informasi yang diminta Pemohon merupakan data milik orang lain. 

4. Bahwa Termohon belum mendapatkan alasan terkait tidak dijawabnya surat 

keberatan karena surat keberatan sudah masuk ranah PPID Utama. 

5. Bahwa menurut Termohon informasi mengenai Girik C 913 ada di Kelurahan, di 

Kecamatan hanya Register atau pencatatan saja apabila terjadinya proses jual beli.  
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6. Bahwa menurut Termohon ini merupakan informasi yang dikecualikan karena 

informasi itu atas nama orang lain. 

7. Bahwa kuasa Termohon belum mengetahui alasan kecamatan tidak pernah 

menjawab surat dari Pemohon. 

8. Bahwa Termohon belum memiliki hasil uji konsekuensi dari PPID. 

9. Bahwa domain Termohon terkait dokumen hanya bentuk register saja, tidak 

memiliki dokumen itu, tidak ada arsipnya, kalaupun ada terjadi jual beli biasanya 

ada registernya. 

10. Bahwa girik biasanya diberikan kepada pihak yang memiliki, tapi apabila bentuk 

buku Leter C biasanya ada di Kelurahan, jika ada pengajuan AJB biasanya atas 

dasar dari Kelurahan, kecamatan hanya mencatat saja. 

11. Bahwa SSH dan akta jual beli sebagian dokumennya ada di kecamatan sebagiannya 

lagi ada di kelurahan. 

12. Bahwa dokumennya dapat diliat register dan salinan apabila Termohon menjawab 

permohonan informasi Pemohon. 

13. Bahwa dokumen itu tidak dikuasai, informasi ini dikuasai oleh Pemohon pelepasan 

hak. 

14. Bahwa kalau untuk pembuatan HGB ada pada BPN, kalau untuk akta dan yang 

lainnya kelurahan dan kecamatan bisa menjadi saksi. 

15. Bahwa yang berhubungan dengan informasi yang diminta Pemohon tidak dikuasai 

Termohon. 

[2.15] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang 

Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 18 Maret 2019 Termohon yang 

diwakili oleh Sulaiman dan Teten Haryanto, S.H, menyatakan keterangan sebagai berkut: 

1. Bahwa pada tahun 1993 ada pemekaran dan berkas-berkas tersebut ada di kelurahan 

induk, yaitu kelurahan Lengkong Gudang. Buki Leter C itu setiap kelurahan hanya 
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satu, adapun untuk Lengkong Wetan dan Lengkong Timur hanya sebagai salinan 

saja dan semuanya ada di kelurahan induk. 

2. Bahwa untuk data Pemohon, Termohon sudah melakukan pengecekan sudah dengan 

surat Keterangan Lurah, pengecekan dengan mantan Kepala Desa juga data 

Pemohon memang tidak ditemukan. Hal ini karena adanya perpindahan arsip. 

3. Bahwa menurut Termohon informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi 

yang dikecualikan karena menyangkut rahasia pribadi seseorang atau ahli waris 

tidak terungkap secara umum. 

4. Bahwa Termohon telah berkoordinasi dengan pihak yang menguasai informasi yang 

diminta Pemohon, Termohon mendapatkan salinan surat Penetapan Nomor 10/PEN. 

EKS/2008/PN.TNG yang pada intinya adalah Putusan Mahkamah Agung 

membatalkan Putusan Pengadilan Bandung dan mengambalikan kepada ke PT. Dan 

Tergugat dikalahkan. 

5. Bahwa Termohon mengetahui Pemohon meninta data informasi dari beberapa surat 

tembusan yang masuk ke kelurahan dan kelurahan menembuskannya ke kecamatan, 

Pemohon meminta history data dokumen pengalihan hak tersebut. 

6. Bahwa informasi yang bisa diakses oleh Pemohon itu berada di pihak lain bukan 

berada di Kecamatan, artinya disamping informasi itu dikecualikan namun 

informasi itu tidak dikuasai oleh Termohon. Dokumen tersebut adanya di pihak 

swasta. 

7. Bahwa jika ada Surat Pelepasan Hak, Lurah dan Camat hanya sebatas menjadi 

saksi, catatan informasi pelepasan hak tidak ada di Kecamatan.  

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPN ATR dalam hal tentang pendaftaran 

tanah, pada saat tanah melakukan pembelian tanah kepada hak pribadi itu dilakukan 

pelepasan hak terlebih dahulu menjadi milik negara, kemudian negara baru 

memberikan itu kepada pihak swasta untuk dipergunakan sebagai kepentingan 

swasta. 
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9. Bahwa yang menjadi saksi adalah pejabat yang berwenang seperti Camat yang ikut 

menandatangani. 

Surat-Surat Termohon 

[2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: 

Bukti T-1 Salinan Surat Letter C No. 913 atas nama The Kim Tin  

Bukti T-2 

Salinan Surat dari Lurah Lengkong Gudang Timur Penjelasan 

Permohonan Informasi dari Sdr. Rusli Wahyudi sudah dijawab bahwa 

Girik An The Kim Tin tidak ditemukan dikarenakan status kelurahan saat 

itu masih kelurahan Lengkong Gudang, buka Kelurahan Lengkong 

Gudang Timur saat ini, berdasarkan keterangan mantan kepala desa Bpk. 

H. Adih bahwa Girik C. 913 telah dikembalikan kepada ahli waris The 

Kim Tin, keterangan ini juga disampaikan juga kepada Pmbudsman 

Provinsi Banten. Termohon (surat Tembusan tanggal 28 Februari 2018). 

Bukti T-3 

Salinan surat dari Camat Serpong menjawab permohonan informasi dari 

Sdr. Rusli Wahyudi, dijelaskan bahwa sesuai surat kelurahan Lengkong 

Gudang Timur No. 045/16-Kel.Lgt/2018 tanggal 28 Februari perihal 

penjelasan girik C. 913 bahwa Girik C. 913 tersebut berdasarkan 

keterangan mantan kepala Desa telah dikembalikan kepada ahli waris 

The Kim Tin. Surat T-2 

Bukti T-4 

Surat dari Lurah Lengkong Gudang Gudang Timur Penjelasan 

permohonan informasi dari Sdr. Rusli Wahyudi bahwa berdasarkan 

keterangan dari mantan kepala desa Girik C 913 telah dikembalikan 

kepada ahli waris namun tidak dilampirkan tanda terima dari manta kepala 

desa kepada keluarga The Kim Tin. PT. BSD melalui surat No. 81/TET-

SS.V/2018 bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan perumahan BSD. 

Bukti T-5 
Surat perihal tidak ditemukannya Girik C 913 Persil 36 dan 41 an The 

Kim Tin di Kantor Kelurahan Lengkong Gudang Timur 

Bukti T-6 

Surat perihal Penjelasan, surat dari camat Serpong permohonan informasi 

dari Sdr. Rusli Wahyudi, bahwa telah dijelaskan sejak mulai tugas Camat 

Mursinah sebagai PPATS tidak pernah menjadi saksi atas pelepasan hak 

tanah yang dimaksud (Girik C.913). 

Bukti T-7 

Surat perihal pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan 

swasta. Dalam SPH No. 593/3887/AG/1993 tersebut The On ahli waris 

The Kim Tin menyatakan pelepasan hak atas tanah kepada Drs. Uus 

Matawijaya sebagai penerima pelepasan tanah seluas 5.480 m2. Ahli 

waris The On telah menerima uang ganti rugi. Uang ganti rugi tersebut 

diterima berdasarkan musyawarah bersama pada hari rabu tanggal 10 

Februari 1993 tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain. Dengan 

diterimanya ganti rugi tanda yang dilepaskan haknya tersebut itu menjadi 

tanah negara yang kemudian dapat diberikan hak kepada PT. Supra 

Veritas. 
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Bukti T-8 

Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta. 

Dalam SPH No. 593/3888/AG/1993 tersebut The On ahli waris The Kim 

Tin menyatakan pelepasan hak atas tanah kepada Drs. Uus Matawijaya 

sebagai penerima pelepasan hak atas tanah seluas 200.000 m2. Ahli waris 

The On telah menerima uang ganti rugi. Uang ganti rugi tersebut diterima 

berdasarkan musyawarah bersama pada hari rabu tanggal 15 Februari 

1993 tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain. Dengan 

diterimanya ganti rugi tanda yang dilepaskan haknya tersebut itu menjadi 

tanah negara yang kemudian dapat diberikan hak kepada PT. Supra 

Veritas. 

Bukti T-9 

Dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 662 desa Lengkong 

Gudang Kecamatan Serpong Tahun 1994. 

SHGB No. 662 Desa Lengkong Gudang  Tahun 1994 dalam gambar 

situasi Tgl 1 Agustus 1994 No. 10489 Luas 30.545 M2 bekas tanah 

antara lain tanah milik adat C.913 

Bukti T-10 

Dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 698 desa Lengkong 

Gudang Kecamatan Serpong Tahun 1994.  

SHGB No. 698 Desa Lengkong Gudang  Tahun 1994 dalam gambar 

situasi Tgl 1 Agustus 1994 No. 10525 Luas 5.749 M2 bekas tanah tanah 

milik adat C.913 

Bukti T-11 

Dokumen Penetapan No: 10/PEN.EKS/2008/PN.TNG. 

Adanya permohonan eksekusi pengosongan dan penyerhan dari PT. 

DIAN SWASTATIKA dahulu PT. SUPRA VERITAS dan PT. SIMAS 

TUNGGAL CENTRE, isi Penetapan tersebut adalah  Dalam rangka 

pelaksanaan bunyi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tangal 26 April 

2004 Nomor 97/Pdt.G/2002/PN.TNG jo Putusan Penadilan Tinggi 

Bandung No.494/Pdt/2004/PT.BDG tanggal 12 Januari 2005 jo Putusan 

Mahkamah Agung RI tangal 14 Juni 2007 No. 2100 K/Pdt/2005 yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, perkara perdata dalam 

perkaranya antara : 

PT. SUPRA VERITAS DAN PT SIMAS TUNGGAL CENTRE selkau 

PENGGUGAT  

Melawan ; 

1. Rusli Wahyudi, selaku TERGUGAT 

2. THE MEN NIO 

3. THE TAN NIO 

4. THE ON 

Ketiganya sebagai Turut Tergugat –I 

5. MUTI sebagai Turut Tergigat-II 

6. Sami sebagai Turut Tergugat-III 

Bukti T-12 

Dokumen Berita Acara Pengecekan dan Penyerahan Nomor: 

10/PEN.EKS/2008/PN.TNG.  

Dalam rangka pelaksanaan bunyi putusan Pengadilan Negeri Tangerang 

tangal 26 April 2004 Nomor 97/Pdt.G/2002/PN.TNG jo Putusan 

Pengadilan Tinggi Bandung  No.494/Pdt/2004/PT.BDG tanggal 12 

Januari 2005 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juni 2007 No. 

S A
 L I N

 A
 N

Kom
isi 

Inf
orm

asi
 Prov

ins
i B

ant
en



Halaman 17 dari 47 

 

2100 k/Pdt/2005 

Dalam perkara antara 

PT. DIAN SWASTIKA SENTOSA (D/h PT. SUPRA VERITAS) dan . 

PT. SIMAS TUNGGAL CENTRE, sebagai PEMOHON EKSESKUSI 

LAWAN 

RUSLI WAHYUDI sebagai TERMOHON EKSESKUSI 

Keterangan dalam Beriata acara Penetapan antara lain : 

1. Dalam penegecekan lokasi tersbeut juru sita serta saksi-saksi dan 

didampingi oleh aparat keamanan, lurah setempat dan pegawai BPN 

Kabupaten Tangerang 

2. Bahwa dalam pengecekan didalam obyek loaksi tanah tersebut saat ini 

sudah beribah didalamnya berdiri beberapa bangunan rumah tinggal, 

jalan araya dan taman pada area perumahan; 

3. Menurut keterangan H. Didin Solahudin pegawai bagian pengukuran 

BPN Kabupaten Tangerang bahwa tanah seluas 20.000 m2 persil 41 dan 

atanah sawah 5.480 m2 persil 36a girik C.913 namun kenyataannya persil 

41 dengan luas tanah adalah 17.644 m2 sedangkan tanah sawah persil 36a 

adalah 5.749m2. 

4. Bahwa oleh karena obyek dalam perkara tersebut telah dikuasai ileh 

pemohon Eksekusi maka setelah pengecekan lokasi tersbeut kami 

serahkan kepada Pemohon Eksekusi. 

Bukti T-13 

Surat Pengujian Konsekuensi Lembaran Pengujian Konsekuensi No.01 

Tahun 2019 

Konten Informasi mengenai Arsip Peraliham Hak Atas Tanah 

berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf g 

“informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentikyang 

bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang”. 

Bukti T-14 

Surat Kuasa Nomor: 048/85-Kec. Serpong tertanggal 11 Maret 2019 yang 

di tanda tangani oleh Pemberi Kuasa Mursinah, S.H., M.Si sebagai 

Camat Serpong kepada Sulaiman dan Teten Haryanto, S.H sebagai 

Penerima Kuasa. 

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, 

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 

1. Primer 

Menerima jawaban Termohon. 

2. Subsider 

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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[2.18] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menganggap perlu melakukan sidang 

Pemeriksaan ditempat, maka pada tanggal 27 Maret 2019 dengan agenda Pemeriksaan 

Setempat di Kecamatan Serpong dan Kelurahan Lengkong Gudang. 

[2.19] Menimbang bahwa adapun hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut adalah:  

1. Kecamatan Serpong 

a. Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Setempat di Kecamatan Serpong yang menurut 

Termohon merupakan informasi yang dikecualikan maka Majelis Komisioner 

menyatakan persidangan dinyatakan Tertutup dan yang hanya dapat dihadiri oleh 

Termohon saja untuk melihat dokumen-dokumen Termohon. 

b. Bahwa Termohon menyatakan terdapat permohonan informasi dengan objek yang 

sama dari Sdr. Sami. 

c. Bahwa Majelis Komisioner dalam memeriksa dokumen-dokumen Termohon tidak 

menemukan catatan atau register terkait terjadinya Pelepasan Hak atas tanah Girik 

C 913 Persil 36 dan 41. 

2. Kelurahan Lengkong Gudang 

a. Bahwa Majelis Komisioner melihat Buku Letter C yang didalamnya ada Girik C. 

913 Persil 36 dan 41 atas nama The Kim Tin di Kelurahan Lengkong Gudang dan 

tidak ada catatan atau peralihan dalam buku tersebut mengenai perubahan surat. 

b. Bahwa kelurahan Lenkong Gudang yang berhubungan dengan surat-surat dan/atau 

dokumen terkait tanah hanya sebatas Register. 

c. Bahwa untuk SPH tidak ada register di Kelurahan namun adanya di Kecamatan dan 

saat itu hanya ada register AJB.  

d. Bahwa di kelurahan tidak terekam atau tidak tercatat adanya proses peralihan hak 

atas tanah atas nama The Kim Tin kepada pihak lain. 

 

3. KESIMPULAN PARA PIHAK 

Kesimpulan Pemohon 
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[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tertulis yang diterima 

tertanggal 08 April 2019 menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 

Kepada Yang Terhormat, 

Majelis Hakim KOMISI INFORMASI BANTEN 

Perkara sengketa informasi publik No. 003/II/KI BANTEN-PS/2019 

Hal: Pengantar Bukti Tambahan PEMOHON 

Dengan hormat, 

Bahwa sebelum kami Pemohon menyampaikan alat bukti surat, marilah kita sama-sama 

memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya. 

Selanjutnya kami, Para Pemohon dalam perkara No. 003/II/KI BANTEN-PS/2019 

perkenankan kami mengajukan Bukti Tambahan yang telah diberi materai dengan cukup, 

stempel pos dan dileges sebagai berikut: 

 

P-12 : Bukti Putusan Pengadilan no.112/Pts.Pdt.G/1993/TNG 

Bahwa dalam salah satu amar putusannya halaman 59 menyebutkan: “Mengadili” 

menyatakan sah jual-beli tanah antara almarhum The Kim Tin dengan Penggugat 

(pemohon) ditambah dengan petikan halaman 60 yaitu “menghukum para Tergugat atau 

siapapun yang mendapat hak dari mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah 

sengketa kepada Penggugat” (pemohon)   

 

P-12b : Bukti Putusan 396/Pdt/1994/PT.Bdg 

Bahwa bukti P-12 dilakukan banding oleh tergugat sehingga dikeluarkan putusan banding 

pengadilan tinggi Bandung yang pada intinya menguatkan putusan 

no.112/Pts.Pdt.G/1993/TNG. Dalam putusan ini tidak terjadi kasasi sehingga putusan 

dinyatakan INKRACHT (berkekuatan hukum tetap) 

 

P-13 : Bukti Berita Acara Penyitaan Jaminan no.13/BA/PEN.CB/1993/PN.TNG jo 

no.112/Pts.Pdt.G/1993/TNG 
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Bahwa bukti P-13 menerangkan berdasarkan putusan dalam P-12 dan P12b lokasi tanah, 

luas tanah beserta batas-batasnya dilakukan sita jaminan pada tanggal 18 Juni 1993 

keterangan dari Kepala Desa Lengkong Gudang ditandatangani oleh Kepala Desa M. Adih 

menyatakan saudara The Kim Tin (almarhum) meninggalkan beberapa ahli waris salah 

satunya adalah Saudari Sami 

 

P-14 : Bukti Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan no.54/Pen.Eks/ 

1995/PN.TNG jo No.112/PTS/PDT.G/1993/PN.TNG 

Bahwa bukti P-13 adalah tindak lanjut terhadap putusan dalam P-12 dan P-12b sehingga 

jelas kepemilikan sah secara hukum telah diserahkan dari para ahli waris kepada Pemohon 

pada tanggal 23 Desember 1998. 

 

P-15 : Bukti permohonan pengembalian surat girik C913 ke kelurahan dan jawaban 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten no.0044/Srt/0025-2018/SRG-04/IV/2018 

Bahwa bukti P-15 membuktikan pemohon telah melakukan permohonan yang patut dan 

layak kepada pihak institusi kelurahan sehingga di respon oleh Ombudsman RI Provinsi 

Banten yang menyatakan pada halaman 2 alinea 1 bahwa kelurahan telah melakukan 

maladministrasi dan untuk segera memberikan kepastian hukum kepada Pemohon sebagai 

korban dihilangkannya girik C913. 

 

P-16 : Bukti surat jawaban dari kelurahan no.045/16-kel.Lgt.2018 dan 145/75-kel.Lgt-

2018  

Bahwa kelurahan Lengkong Gudang Timur merespon saran dari Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Banten dengan menjawab bahwa telah dilakukan pertemuan dan 

fasilitasi perihal kehilangan girik C913 sehingga terjawab dalam bukti P-9 

 

P-17 : Bukti ahli waris pemilik asal girik C913 atas nama The Kim Tin bernama Sami  

meminta Informasi kepada Kecamatan Serpong 
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Bahwa bukti P-17 adalah surat permohonan informasi tertanggal 21 Maret 2019 dari ahli 

waris The Kim Tin bernama Sami yang merasa bahwa Pemohon (Rusli Wahyudi) dihalang-

halangi haknya dalam memohon informasi kepada Kecamatan Serpong dengan alasan legal 

standing yang diragukan sehingga atas dasar hal tersebut Saudari Sami berupaya sendiri 

meminta Informasi ke Kecamatan Serpong yang ditembuskan ke Walikota Tangerang 

Selatan dan Komisi Informasi Banten 

 

P-18 : Bukti cuplikan Majalah dan Media Masa Koran tentang permasalahan yang 

dihadapi oleh Pemohon. 

Bahwa bukti P-18 membuktikan perjalanan kasus kehilangan girik c913 dan upaya 

Pemohon dalam memperoleh haknya. 

Demikian Bukti-bukti Tambahan ini kami sampaikan ke hadapan Ketua / Majelis Hakim 

dalam persidangan yang mulia ini, mohon diterima sebagai alat bukti yang sempurna untuk 

dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis dalam memutuskan perkara sengketa 

informasi ini. 

KESIMPULAN AKHIR DAN BUKTI-BUKTI PENDUKUNG PEMOHON 

Dalam SENGKETA INFORMASI PUBLIK NOMOR. 003/II/KI BANTEN-PS/2019 

 

Jakarta, 5 April 2019 

 

Kepada Yang Terhormat, 

Majelis Hakim KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN 

Perkara sengketa informasi publik No. 003/II/KI BANTEN-PS/2019 

Hal: Kesimpulan Akhir dan Bukti-Bukti Tambahan PEMOHON 

 

Dengan hormat, 

 

Bahwa dalam sengketa informasi Publik ini Pemohon Rusli Wahyudi meminta informasi 

kepada Termohon Kecamatan Serpong mengenai Kepastian apakah pernah ada jual beli 

dan atau pelepasan hak atas tanah girik c 913 persil 36A-I dan 41D-IV yang tercatat 

dikecamatan serpong antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2018.  

 

Mengacu kepada yang disampaikan oleh Ketua Majelis Komisioner dalam persidangan 

pemeriksaan sebelumnya yang menyatakan bahwa persidangan tersebut memeriksa 4 hal 

yaitu: Kewenangan, Legal Standing Pemohon, Legal Standing Termohon dan ketentuan 

Batas waktu. 
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A. Kewenangan  

 

Bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengirimkan surat kepada Komisi Informasi Pusat 

dengan perihal Mohon Perlindungan Hukum atas tidak dijawabnya Permohonan Informasi 

oleh Kecamatan Serpong. Lalu Komisi Informasi Pusat mengarahkan kepada Pemohon 

untuk mengajukan sengketa informasi tersebut di Komisi Informasi Provinsi Banten karena 

Kecamatan Serpong di dalam wilayah Provinsi Banten yang menjadi Kewenangan Komisi 

Informasi Provinsi Banten. Dengan keterangan itu maka Pemohon kemudian mengajukan 

sengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten. Pemohon menganggap bahwa Komisi 

Informasi Provinsi Banten berwenang dalam perkara aquo. 

 

B. Legal Standing Pemohon 

 

Pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan “Pemohon Informasi Publik adalah Warga 

Negara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi 

Publik sebagai mana di atur dalam Undang-Undang ini”. Pemohon dalam hal ini adalah 

merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk 

Nomor: 3174052908490002 atas nama Rusli Wahyudi. 

 

C. Legal Standing Termohon 

 

Termohon Kecamatan Serpong adalah Badan publik tingkat Kecamatan dibawah 

pemerintah Kabupaten Tangerang Selatan yang menerima anggaran dari Pemerintah untuk 

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. 

 

D. Batas waktu. 

 

Pemohon telah melakukan Upaya mengajukan surat Permohonan Informasi Publik dan 

Surat Keberatan sampai kepada Sengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten telah 

memenuhi batas waktu yang ditentukan. 

 

Kesimpulan 

 

Adapun Kesimpulan akhir yang ingin Pemohon sampaikan agar Majelis Komisioner dapat 

mempertimbangkanya dan menuangkannya di dalam Keputusan adalah sebagai berikut: 

 

1. - Bahwa berdasarkan dalil Termohon dipersidangan sebelumnya yang menyatakan 

bahwa informasi yang Pemohon minta mengenai pelepasan hak atas tanah girik C 

913 persil 36A-I dan 41D-IV atas nama The Kim Tin merupakan informasi yang 

dikecualikan karena mengungkap data otentik milik orang lain seperti tertuang 

didalam Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menyebutkan bahwa “informasi 

publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat 

pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang”. 

- Namun apabila kita kaitkan dengan Pasal 18 ayat 2 UU KIP menyebutkan: 
“Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila: 

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

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

- Bahwa Pemohon telah membeli tanah girik C 913 36A-I dan 41D-IV dari The 
Kim Tin dibuktikan salah satunya adalah adanya pernyataan dan/atau keterangan 

dari saudari Sami anak dari The Kim Tin (Pemegang Girik C 913) yang kemudian 
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keterangan tersebut dituangkan kedalam Akta Notaris Wartiana, S.H. SK Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia No: C-1372.HT.03.01-Th. 1999 Tanggal 4 Juni 

1999 SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 3 – IX-2001 Tanggal 18 Januari 

2001 yang pada intinya didalam surat pernyataan tersebut (BUKTI P-5) adalah 

bahwa ahli waris mengakui tanah tersebut sudah dijual kepada Rusli Wahyudi dan 

menyatakan dalam akta notaril dengan jelas bahwa hanya kepada Rusli Wahyudi 

ayah Sami yaitu The Kim Tin menjual tanahnya.  

 

- Bahwa berdasarkan uraian Pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan 

adalah dalil-dalil Termohon dalam persidangan tidak memenuhi unsur karena 

Pemohon merupakan Pemohon yang berkepentingan secara langsung dan 

pihak yang rahasianya diungkap telah memberikan pernyataan secara tertulis 

secara Notarial. 

 

2. - Bahwa berdasarkan Pasal 19 UU KIP menyebutkan “Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang 

Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh 

ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses 

setiap orang”. 

 

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2017 

Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik menyebutkan:  

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna 

Informasi Publik.  

(2)  Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.  

(3) 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. 

 

- Bahwa apabila diliat aturan tersebut diatas, maka Termohon harus secara 

teliti dalam mengambil keputusan bahwa informasi yang Pemohon minta 

merupakan informasi yang dikecualikan dan perlu banyak pertimbangan, 

namun dalam hal ini menurut Pemohon adalah Pemohon yang memiliki 

relevansi dan/atau memiliki kepentingan langsung dalam meminta informasi. 

Pemohon hanya meminta informasi mengenai Kepastian Hukum apakah 

pernah ada jual beli dan atau pelepasan hak atas tanah girik c 913 persil 36 

dan 41 yang tercatat di Kecamatan Serpong antara tahun 1990 sampai dengan 

tahun 2018.  
 

- Apabila terjadi transaksi atau pengalihan hak, maka informasi pelepasan 

hak atas tanah dan atau jual-beli itu pasti tercatat dan dikuasai oleh 

Termohon, tetapi jika informasi pelepasan hak dan atau jual-beli tidak 

tercatat dan tidak dikuasai bisa dapat diartikan tidak pernah terjadi transaksi 

jual-beli dan/atau pengalihan hak pada Girik C 913 persil 36A-I dan 41D-IV 

kepada pihak lain. 
 

3. Dalam persidangan sebelumnya Termohon menyatakan bahwa kelurahan Lengkong 

Gudang Timur sudah mengembalikan girik C 913 kepada seseorang yang bernama 

The On yang merupakan salah satu ahli waris The Kim Tin dan melakukan 

pelepasan hak Girik C913 persil 36A-I dan 41D-IV pada tanggal 18 Pebruari 1993. 
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Namun dalil tersebut terdapat kejanggalan seperti:  

- pihak Termohon tidak dapat membuktikan surat tanda terima atau 

keterangan bahwa telah adanya proses pengembalian Girik tersebut dari 

Kelurahan kepada ahli waris The Kim Tin bernama The On.  Berbeda 

dengan Pemohon yang menyerahkan bukti tanda terima girik bulan 

Pebruari tahun 1993 kepada Lurah/Kepala Desa waktu itu Yaitu Bapak H. 

Adih yang diakui oleh beliau dan kemudian dikuatkan oleh akta notaril 

no.01 tanggal 10 Januari 2019 (BUKTI P-3) yang menyatakan bahwa benar 

kelurahan telah menerima dan selanjutnya diserahkan kepada lurah 

pengganti pada bulan april tahun 1993 sehingga Pemohon menilai 

keterangan Termohon tidak beralasan atau Obscuur Libel. 

- Bahwa terdapat pernyataan yang bertentangan / aneh karena dinyatakan 

oleh Lurah/Kepala Desa melalui suratnya sesuai BUKTI P-6 bahwa sampai 

dengan 17 Nopember 1993 belum pernah terjadi jual-beli tanah Girik C-

913 persil 36A-I dan 41D-IV atas nama The Kim Tin sedangkan pelepasan 

hak/jual-beli terjadi 18 Pebruari 1993. Dapat diduga pelepasan hak/jual-

beli yang dimiliki Termohon adalah palsu/rekayasa dan pemohon menduga 

pasti transaksi tersebut tidak tercatat / teregistrasi dan tidak dikuasai oleh 

Kecamatan Serpong 

- Bahwa terdapat beda ukuran tanah yang tercatat dalam pelepasan 

hak/jual-beli. Tanah Pemohon berdasarkan Girik C913 yang sah memiliki 

jumlah 25.630 m2 tetapi dokumen pelepasan hak/jual-beli yang mencatut 

nomor Girik C913 tercatat hanya 23.393 m2 
 

4. Bahwa The On kemudian tidak menerima proses jual-beli tanah antara Rusli 

Wahyudi dengan The Kim Tin orang tuanya. Atas dasar tersebut kemudian 

Pemohon menggugat ahli waris ke PN Tangerang pada tanggal 1993 No: 

112/Pts.PDT.G/1993/PN/TNG yang didalam amar putusannya adalah menyatakan 

sah proses jual beli antara almarhum The Kim Tin dengan Penggugat 

(Pemohon). (BUKTI TAMBAHAN P-12) 
 

5. Bahwa Kelurahan Lengkong Gudang Timur telah menerbitkan surat Keterangan 

Nomor: 594/29/Pem-Per/XI/1993 tertanggal 17 November 1993 yang pada intinya 

adalah menerangkan bahwa tanah hak milik adat Girik C 913 Persil 41/D-IV, 

dan Persil Nomor 36/S-1 luas seluruhnya lebih kurang 25.630 m2 belum 

pernah dijual atau dibuatkan akta jual beli ke BSD. Atas dasar surat tersebut 

Pemohon masih mempertanyakan bagaimana mana bisa pihak lain memiliki 

SHGB diatas tanah Pemohon yang salah satu persyaratannya adalah harus 

melampirkan Girik tersebut. 
 

6. Bahwa pada tanggal 18 Juni 1993 Pengadilan Negeri telah mengeluarkan Berita 

Acara Penyitaan Jaminan No: 13 /BA/ PN.CB/ 1993/ PN/ TNG.Jo.NO.112/ 

PDT (Bukti Tambahan P-13) dalam perkara antara Rusli Wahyudi sebagai 

Penggugat melawan Tan Men Nio, The Tan Nio, The On, Muti dan Sami 

sebagai Para Tergugat yang pada pokok intinya adalah untuk melakukan 

penyitaan jaminan terhadap sebidang tanah darat dan tanah sawah milik Para 

Tergugat yang terletak di Kampung Jombang Lengkong Gudang, Kecamatan 

Serpong Kabupaten Tangerang.  

 

7. Bahwa pada tanggal 23 Desember 1998 Pengadilan Negeri Tangerang menerbitkan 

Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor: 

54/PEN.EKS/1995/PN.TNG.Jo.No.112/PTS/PDT.G/1993/PN.TNG (Bukti 

Tambahan P-14) yang maksudnya adalah untuk melaksanakan kembali Eksekusi 
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Pengosongan dan Penyerahan terhadap sebidang tanah terdiri dari tanah darat seluas 

kurang lebih 20.000 m2 Persil No. 41 dan tanah sawah seluas kurang lebih 5.480 

m2 Persil 36a, Girik C No. 913 Tahun 1958 yang terletak di Kampung Jombang 

Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang dengan batas-

batasnya untuk dikosongkan dan ditinggalkan terhadap yang menguasai/menduduki 

mendiami oleh para Termohon eksekusi beserta sanak keluarganya serta benda-

bendanya dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari Tereksekusi 

beserta sanak saudaranya serta harta bendanya, kemudian selanjutnya diserahkan 

kepada Pemohon Eksekusi atau kuasanya yang sah, jika perlu dengan bantuan Polisi 

dan atau alat kekuasaan negara Republik Indonesia.  

 

8. Bahwa informasi yang Pemohon minta hanya mengenai kepastian hukum apakah 

pernah ada pernah ada jual-beli dan atau pelepasan hak atas tanah girik c 913 

persil 36a-I dan 41d-IV yang tercatat di Kecamatan Serpong antara tahun 

1990 sampai dengan tahun 2018.  

 

9. Pemohon pernah melaporkan ke Ombudsman Provinsi Banten dugaan 

maladministrasi karena tidak memberikan pelayanan dalam menindaklanjuti 

permohonan pengembalian Girik C No. 913 yang dititipkan di Kelurahan Lengkong 

Gudang Timur. (Bukti Tambahan P-15) 

a. Pada tanggal 12 dan 23 Desember 2017 Pemohon menyampaikan surat 

permohonan pengembalian Girik C No. 913 Kepada Lurah Lengkong Gudang 

Timur yang dahulu pernah dititipkan kepada Kepala Desa Lengkong Gudang 

pada tahun 1993. 

b. Pada tanggal 8 Januari 2018 Pemohon menyampaikan lagi surat perihal 

Pengembalian Girik C No. 913 yang belum dijawab oleh Lurah Lengkong 

Gudang Timur. 

c. Hingga sampai pada tanggal 27 Februari 2018 Pemohon mendatangi 

Ombudsman Banten belum juga mendapatkan penyelesaian terkait permohonan 

yang disampaikan sehingga dikeluarkan surat dari Ombudsman RI Prov Banten 

kepada Lurah Lengkong Gudang Timur no.0044/srt/0025-2018/srg-04/iv/2018 

tertanggal 30 April 2018 yang pada intinya menyarankan agar Lurah Lengkong 

Gudang Timur menyampaikan secara tertulis keterangan-keterangan formal 

mengenai Girik C913. 
 

10. Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten menindaklanjuti melakukan pertemuan 

dengan Lurah Lengkong Gudang Timur. Selanjutnya disampaikan bahwa Lurah 

Lengkong Timur telah melakukan tindak lanjut diantaranya (Bukti Tambahan P-

16): 

a. Melakukan pertemuan dengan mantan Kepala Desa Lengkong Gudang untuk 

meminta keterangan perihal Girik C No. 913 yang pernah dititipkan oleh 

Pemohon. Disampaikan dalam surat no.145/75-kel.lgt-2018 tertanggal 27 

Agustus 2018 kepada Ombudsman RI Provinsi Banten 

b. Menyampaikan surat kepada Pemohon dengan Nomor:045/16/Kel Lgt 2018 

pada tanggal 28 Februari 2018 perihal penjelasan pengembalian Girik C No. 913 

atas nama The Kim Tin, Lurah Lengkong Gudang Timur telah melakukan 

Upaya pencarian namun tidak menemukan girik tersebut. 

c. Dimana didalam pemberkasan kelurahan Lengkong Gudang Timur pertanggal 

tercantum tanda terima yang dimiliki Pemohon 16 Februari 1993 posisi 

kelurahan masih Desa Lengkong Gudang dan persiapan dimekarkan menjadi 

Lengkong Gudang Timur. 
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11. Ahli waris yang bernama Sami juga mengajukan surat permohonan Informasi 

kepada Kecamatan Serpong terkait hal yang sama yaitu meminta Kecamatan 

Serpong untuk memberikan Informasi apakah pada tahun 1993 penjualan tanah 

Girik C 913 Persil 41D-IV dan Persil 36A-S-I tercatat/teregister di Kecamatan 

Serpong? jika ya maka mohon diberi informasi nomor register dan catatan 

pembeliannya secara tertulis dan jika tidak maka mohon untuk diberikan keterangan 

tertulis jikalau memang tidak tercatat di buku register PPAT Kecamatan Serpong. 

(Bukti Tambahan P-17) 

 

12. Bahwa apa yang di lakukan ahli waris The Kim Tin bernama Sami tersebut adalah 

atas dasar karena Pemohon Rusli Wahyudi tidak mendapatkan akses informasi yang 

dimintanya dan status Rusli Wahyudi sebagai pembeli masih dipertanyakan oleh 

Kecamatan Serpong.  Sebagai pembeli Girik C 913 sah  yang masih atas nama The 

Kim Tin dan hendak akan dibuatkan Akta Jual-Beli dan balik nama tentu harus 

dilindungi hak-haknya. 

 

13. Bahwa dalam persidangan diungkap oleh Termohon jual-beli selalu dilakukan di 

Kelurahan akan tetapi tidak pernah tercatat di Kelurahan Lengkong Gudang maupun 

Lengkong Gudang Timur bahwa Girik C913 pernah dilakukan transaksi Jual-beli 

oleh pihak lain.  

 

14. Bahwa Pemohon membaca berita baik media cetak, tabloid atau media elektronik 

yang dalam hal ini bukan hanya Pemohon saja yang merasa dirugikan terhadap 

kasus persoalan tanah tersebut. (Bukti Tambahan P-18) 

 

15. Bahwa Termohon telah menyatakan dalam sidang tidak tercatat/teregistrasi dan 

tidak dikuasai jual-beli Girik C913 persil 36A-I dan 41D-IV sehingga dapat 

disimpulkan belum pernah terjadi transaksi jual-beli dan atau pelepasan hak Girik 

C913 persil 36A-I dan 41D-IV sehingga patut kiranya Majelis mencatat hal tersebut  

 

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan bukti-bukti yang telah Pemohon sampaikan kepada 

Ketua Majelis Komisioner dan juga berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam kasus 

sengketa informasi publik dengan perkara register nomor 003/II/KI BANTEN-PS/2019, 

bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten 
yang memeriksa dan mengadili untuk memutus: 

 

Petitum: 

1. Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon seluruhnya. 

2. Menyatakan Informasi yang Pemohon minta merupakan Informasi yang bersifat 

Terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon berupa jawaban mengenai kepastian 

hukum apakah pernah ada jual-beli dan atau pelepasan hak atas tanah girik c-913 

persil 36A-I dan 41D-IV yang tercatat di Kecamatan Serpong antara tahun 1990 

sampai dengan tahun 2018.  

3. Menyatakan bahwa Pemohon memiliki Legal Standing yang SAH dan karena 

memiliki kepentingan secara langsung dalam perkara aquo. 

4. Termohon wajib memberikan keterangan tertulis kepada Pemohon bahwa Girik 

C913 persil 36A-I dan 41D-IV atas nama The Kim Tin sejak tahun 1990 sampai 

dengan 2018 tidak pernah terjadi transaksi jual-beli dan pelepasan hak sehingga jika 

ada yang berkata lain maka dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan patut di 

proses oleh yang berwajib sesuai ketentuan hukum yang berlaku 

5. Menyatakan jika ada bukti pelepasan hak girik c913 persil 36A-I dan 41D-IV atas 

nama The Kim Tin yang dimiliki oleh Termohon atau siapapun yang mendapat hak 
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pelepasan dimaksud tersebut harus dinyatakan tidak berlaku dan harus dimusnahkan 

atau setidak-tidaknya dinyatakan palsu dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 

6. Jika dinyatakan tercatat dan atau dikuasai maka Termohon wajib memberikan 

keterangan secara tertulis kepada Pemohon jual beli dan atau pelepasan hak atas 

tanah girik c-913 persil 36A-I dan 41D-IV yang isinya menyebutkan siapa yang 

melepaskan/menjual, kapan dijual/dilepaskan, dimana dilakukan pelepasan/jual beli 

terjadi dan siapa saja yang menjadi saksi serta menandatangani pelepasan/jual beli 

tersebut. 

7. Menyatakan membatalkan Hasil Uji Konsekuensi yang diterbitkan oleh Termohon 

dalam perkara aquo. 

8. Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain maka mohon kiranya dapat memutus 

seadil-adilnya. 

 

Demikian Kesimpulan akhir, Surat-Surat dan dokumen pendukung lainnya sebagai bukti 

tambahan ini Pemohon sampaikan ke hadapan Ketua / Majelis Hakim dalam persidangan 

yang mulia ini, mohon diterima sebagai alat bukti yang sempurna untuk dapat dijadikan 

bahan pertimbangan Majelis dalam memutuskan perkara sengketa informasi ini. 

 

Kesimpulan Termohon 

[3.2] Menimbang bahwa Termohon memberikan Kesimpulan tertulis dalam bentuk email 

tertanggal 08 April 2019 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: 

Dengan hormat, 

 Ketua Majelis Komisioner dan Anggota Komisioner yang terhormat serta 

pemohon yang kami hormati, 

 Sebagai Kuasa Hukum dari Camat Serpong selaku Termohon, dalam sengketa 

Nomor : 003/II/KI-Baten-PS/2019, dengan ini kami ajukan kesimpulan Termohon, adapun 

kesimpulan yang akan kami sampaikan, akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 

Pendahuluan, analisis data dan fakta, serta kesimpulan akhir. 

I. PENDAHULUAN 

 Ketua Majelis Komisioner dan Anggota yang terhormat serta Pemohon yang 

kami hormati, 

 Pertama marilah kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah 

memberikan karunia-Nya kepada kita semua yang sampai pada hari ini masih diberikan 

rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat hadir pada persidangan ini. 

 Izinkanlah pada kesempatan ini kami Kuasa Termohon mengucapkan 

terimakasih dan penghargaan kepada Majelis Hakim yang terhormat atas kesempatan 

yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kesimpulan. 

 Setelah mengikuti jalannya persidangan mulai dari Gugatan sampai dengan 

Pembuktian, maka perkenankanlah, kami Kuasa Hukum dari Camat Serpong selaku 

Termohon menyampaikan Kesimpulan. 
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II. DATA DAN FAKTA 

II.1 DATA  

Setelah kami mengikuti jalannya persidangan secara cermat dan teliti, 

sampai dengan agenda pembuktian, yang mana Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon 

mengajukan bukti-bukti surat untuk membantu memperkuat dan melengkapi dalil 

dalil permohonan mulai dari P-1 dan seterusnya yang kesemuanya didominasi 

copyan bukti dimana kami pihak tergugat sangat meragukan keasliannya, 

keabsahannya serta kebenarannya, sehingga kami pihak tergugat berpendapat 

bahwa bukti bukti surat tersebut tidak mempunyai beban pembuktian untuk 

menguatkan dalil dalil dari Penggugat.  

 

Bahwa selanjutnya kami pihak Termohon mengajukan Bukti Tertulis sebagai berikut : 

 

NOMOR 
JENIS 

BUKTI 
PERIHAL PENJELASAN 

KETERANGA

N 

1 2 3 4 5 

1. T-1  Surat Letter  C 
Letter C No 913 atas 

nama The Kim Tin 
Termohon 

2. T-2  Surat Penjelasan   

Surat dari Lurah 

Lengkong Gudang Timur 
Penjelasan Permohonan 

Informasi dari Sdr. Rusli 

Wahyudi sudah dijawab 

bahwa gririk an The Kim 

Tin tidak ditemukan 

dikarenakan status 

kelurahan saat itu masih 

Kelurahan Lengkong 

Gudang, bukan Kelurahan 

Lengong Gudang Timur 

saat ini, berdasarkan 

keterangan mantan Kepala 

Desa Bpk H Adih Bahwa 

Girik C. 913 telah di 

kembalikan kepada ahli 

Waris The Kim Tin, 

Keterangan ini 

disampaikan juga kepada 

Ombudsman Provinsi 

Banten (Foto Telampir) 

Termohon 

(Surat tembusan 

Tgl 28 Februari 

2018) 

3. T-3 Surat Penjelasan 

Surat dari Camat Serpong 

menjawab Permohonan 

Informasi dari Sdr. Rusli 

Wahyudi, dijelaskan 

bahwa sesuai surat 

Kelurahan Lengkong 

Termohon 

(Surat Tgl 6 

Maret 2018) 
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Gudang Timur No. 

045/16-Kel.Lgt/2018 

tanggal  28 Februari 2018 

perihal penjelasan Girik 

C.913 bahwa Girik C.913 

tersebut berdasarkan 

keterangan mantan Kepala 

Desa telah dikembalikan 

kepada ahli waris The 

Kim Tin, Surat T2 

4. T-4 Surat     

Surat dari Lurah 

Lengkong Gudang Timur 

Penjelasan permohonan 

informasi dari Sdr. Rusli 

Wahyudi bahwa 

berdasarkan keterangan 

dari mantan Kepala Desa 

Girik C. 913 telah 

dikembalikan kepada ahli 

waris namun tidak 

dilampirkan dengan tanda 

terima dari mantan Kepala 

Desa kepada Keluarga 

The Kim Tin. 

PT. BSD melalui surat No 

081/TET-SS.V/2018 

bahwa lokasi tersebut saat 

ini masuk dalam kawasan 

perumahan BSD. 

Termohon 

(Surat tembusan 

Tgl 30 Mei 

2018) 

5. T-5 Surat 

Tidak 

ditemukannya 

Girik C.913 Persil 

36 dan 41 an The 

Kim Tin di Kantor 

Kelurahan 

Lengkong Gudang 

Timur 

Surat dari Lurah 

Lengkong Gudang Timur 

Permohonan informasi 

dari Sdr. Rusli Wahyudi, 

di jelaskan bahwa Girik 

tersebut yang saat itu 

dititipkan kepada Kepala 

Desa Lengkong Gudang 

Tahun 1993 sudah 

ditindaklanjuti keberadaan 

girik tidak ditemukan di 

kantor Kelurahan dan di 

rumah mantan Kepala 

Desa serta adanya 

pemekaran wilayah dari 

Kelurahan Lengkong dan 

Kelurahan Lengkong 

Gudang Timur 

Termohon 

(Surat 

tembusan 

Tgl 1 Agustus 

2018) 

6. T-6 

 

Surat 

 

Penjelasan    

Surat dari Camat Serpong 

Permohonan Informasi 

dari Sdr. Rusli Wahyudi, 

bahwa telah dijelaskan 

sejak mulai tugas Camat 

Mursinah sebagai PPATS 

Termohon 

(Surat Tgl 14 

September 

2018) 
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tidak pernah menjadi saksi 

atas pelepasan hak tanah 

yang dimaskud (girik 

C.913)  

7. T-7 Dokumen 

Surat Pernyataan 

Pelepasan Hak Atas 

Tanah Untuk 

Kepentingan 

Swasta 

Dalam SPH  No. 

593/3887/AG/1993tersebu

t The On ahli waris The 

Kim Tin menyatakan 

pelepasan hak atas tanah 

kepada Drs. Uus 

Matawijaya sebagai 

penerima pelepasan tanah 

seluas 5.480 M2. 

Ahli waris The On telah 

menerima uang ganti rugi. 

Uang ganti rugi tersebut 

diterima berdasarkan 

musyawarah bersama 

pada hari rabu tanggal 10 

Februari 1993 tanpa 

adanya tekanan dan 

paksaan dari pihak lain. 

Dengan diterimanya ganti 

rugi tanha yang 

dilepaskan hak nya 

tersebut itu menjadi Tanah 

Negara yang kemudia n 

dapat diberikan hak 

kepada PT. Supra Veritas. 

 

Termohon 

(dokumen 

merupakan arsip 

PT. BSD) dan 

bukan dalam 

penguasaan 

kami 

8. T-8 Dokumen  

Surat Pernyataan 

Pelepasan Hak Atas 

Tanah Untuk 

Kepentingan 

Swasta 

Dalam SPH  No. 

593/3888/AG/1993tersebu

t The On ahli waris The 

Kim Tin menyatakan 

pelepasan hak atas tanah 

kepada Drs. Uus 

Matawijaya sebagai 

penerima pelepasan tanah 

seluas 200.000 M2. 

Ahli waris The On telah 

menerima uang ganti rugi. 

Uang ganti rugi tersebut 

diterima berdasarkan 

musyawarah bersama 

pada hari rabu tanggal 15 

Februari 1993 tanpa 

adanya tekanan dan 

paksaan dari pihak lain. 

Dengan diterimanya ganti 

rugi tanha yang 

dilepaskan hak nya 

tersebut itu menjadi Tanah 

Negara yang kemudian 

Termohon 

(dokumen 

merupakan arsip 

PT. BSD) dan 

bukan dalam 

penguasaan 

kami 
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dapat diberikan hak 

kepada PT. Supra Veritas. 

9. T-9 Dokumen  

Sertifikat Hak 

Guna Bangunan No 

662 Desa 

Lengkong Gudang 

Kecamatan 

Serpong Tahun 

1994 

SHGB No. 662 Desa 

Lengkong Gudang  Tahun 

1994 dalam gambar 

situasi Tgl 1 Agustus 1994 

No. 10489 Luas 30.545 

M2 bekas tanah antara 

lain tanah milik adat 

C.913 

Termohon 

(dokumen 

merupakan arsip 

PT. BSD) dan 

bukan dalam 

penguasaan 

kami 

10. T-10 Dokumen  

Sertifikat Hak 

Guna Bangunan No 

698 Desa 

Lengkong Gudang 

Kecamatan 

Serpong Tahun 

1994 

SHGB No. 698 Desa 

Lengkong Gudang  Tahun 

1994 dalam gambar 

situasi Tgl 1 Agustus 1994 

No. 10525 Luas 5.749 M2 

bekas tanah tanah milik 

adat C.913 

Termohon 

(dokumen 

merupakan arsip 

PT. BSD) dan 

bukan dalam 

penguasaan 

kami 

11. T-11 Dokumen  

PENETAPAN 

NOMOR : 

10/PEN.EKS/2008/

PN.TNG 

Adanya permohonan 

eksekusi pengosongan dan 

penyerhan dari PT. DIAN 

SWASTATIKA dahulu 

PT. SUPRA VERITAS 

dan PT. SIMAS 

TUNGGAL CENTRE, isi 

Penetapan tersebut adalah  

Dalam rangka 

pelaksanaan bunyi 

putusan Pengadilan 

Negeri Tangerang tangal 

26 April 2004 Nomor 

97/Pdt.G/2002/PN.TNG 

jo Putusan Penadilan 

Tinggi Bandung 

No.494/Pdt/2004/PT.BDG 

tanggal 12 Januari 2005 jo 

Putusan Mahkamah 

Agung RI tangal 14 Juni 

2007 No. 2100 

K/Pdt/2005 yang telah 

mempunyai kekuatan 

hukum tetap, perkara 

perdata dalam perkaranya 

antara : 

PT. SUPRA VERITAS 

DAN PT SIMAS 

TUNGGAL CENTRE 

selkau PENGGUGAT  

Melawan ; 

1. Rusli Wahyudi, 

selaku 

TERGUGAT 

2. THE MEN NIO 

3. THE TAN NIO 

Termohon 

(salinan 

dokumen 

merupakan arsip 

PT. BSD) dan 

bukan dalam 

penguasaan 

kami 
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4. THE ON 

Ketiganya sebagai 

Turut Tergugat –I 

5. MUTI sebagai 

Turut Tergigat-II 

6. Sami sebagai 

Turut Tergugat-III 

12. T-12 Dokumen  

BERITA ACARA 

PENGECEKAN 

DAN 

PENYERAHAN  

NOMOR : 

10/PEN.EKS/2008/

PN.TNG 

Dalam rangka 

pelaksanaan bunyi 

putusan Pengadilan 

Negeri Tangerang 

tangal 26 April 2004 

Nomor 

97/Pdt.G/2002/PN.T

NG jo Putusan 

Pengadilan Tinggi 

Bandung  

No.494/Pdt/2004/PT.

BDG tanggal 12 

Januari 2005 jo 

Putusan Mahkamah 

Agung RI tanggal 14 

Juni 2007 No. 2100 

k/Pdt/2005 

Dalam perkara antara 

PT. DIAN 

SWASTIKA 

SENTOSA (D/h PT. 

SUPRA VERITAS) 

dan . PT. SIMAS 

TUNGGAL 

CENTRE, sebagai 

PEMOHON 

EKSESKUSI 

LAWAN 

RUSLI WAHYUDI 

sebagai 

TERMOHON 

EKSESKUSI 

Keterangan dalam 

Beriata acara 

Penetapan antara lain 

: 

1. Dalam 

penegecekan 

lokasi tersbeut 

juru sita serta 

saksi-saksi dan 

didampingi oleh 

aparat keamanan, 

lurah setempat 

dan pegawai BPN 

Kabupaten 

Termohon 

(salinan 

dokumen 

merupakan arsip 

PT. BSD) dan 

bukan dalam 

penguasaan 

kami 
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Tangerang 

2. Bahwa dalam 

pengecekan 

didalam obyek 

loaksi tanah 

tersebut saat ini 

sudah beribah 

didalamnya 

berdiri beberapa 

bangunan rumah 

tinggal, jalan 

araya dan taman 

pada area 

perumahan; 

3. Menurut 

keterangan H. 

Didin Solahudin 

pegawai bagian 

pengukuran BPN 

Kabupaten 

Tangerang bahwa 

tanah seluas 

20.000 m2 persil 

41 dan atanah 

sawah 5.480 m2 

persil 36a girik 

C.913 namun 

kenyataannya 

persil 41 dengan 

luas tanah adalah 

17.644 m2 

sedangkan tanah 

sawah persil 36a 

adalah 5.749m2. 

4. Bahwa oleh karena 

obyek dalam 

perkara tersebut 

telah dikuasai ileh 

pemohon 

Eksekusi maka 

setelah 

pengecekan 

lokasi tersbeut 

kami serahkan 

kepada Pemohon 

Eksekusi. 

13. T-13 

Surat 

Pengujia

n 

Konseku

ensi 

Lembaran 

Pengujian 

Konsekuensi  

No. 01 Tahun 2019 

Konten Informasi 

mengenai Arsip 

Peraliham Hak 

Atas Tanah 

berdasarkan UU 

No 14 Tahun 2008 

Tentang KIP Pasal 

Informasi yang 

dikecualikan 
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17 huruf g 

“informasi yang 

apabila dibuka 

dapat mengungkap 

isi akta 

otentikyang 

bersifat pribadi 

dan kemauan 

terakhir ataupun 

wasiat seseorang”.  

 

Bahwa bukti-bukti surat yang kami ajukan sebagai pihak termohon untuk 

membantu memperkuat dan melengkapi dalil dalil jawaban maupun duplik kami, yang 

kesemuanya didominasi copyan bukti dari asli dimana kami pihak termohon berpedapat 

sudah sesuai dengan keasliannya, keabsahannya serta kebenarannya, sehingga kami 

pihak termohon berpendapat bahwa bukti bukti surat tersebut telah mempunyai beban 

pembuktian untuk menguatkan dalil dalil jawaban maupun duplik termohon 

II.2 FAKTA  

Bahwa Pemohon mengajukan bukti bukti serta keterangan namun kami pihak 

termohon berpendapat sebagai berikut : 

1. Keterangan dan bukti Pemohon tidak relevan dan tidak sesuai dengan kenyataan 

yang ada; 

2. Pemohon  bukanlah ahli waris yang syah sehingga tidak relevan untuk mengetahui 

informasi yang dimohonkan oleh pemohon;  

3. Pemohon terkesan tidak mengakui bahwa pernah terjadi perkara hukum secara 

perdata. 

 

III. ANALISIS DATA DAN FAKTA 

Bahwa sebelum kami pihak termohon membahas lebih mendalam analisis fakta 

dalam persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti surat, kami akan mengutarakan 

jawaban kami dalam kesimpulan ini sebagai berikut. 

Jawaban Termohon : 

Bahwa pihak Termohon membantah semua permohonan dan segala sesuatu yang 

dikemukakan oleh Pemohom dalam Surat Permohonannya kecuali apa yang diakui 

secara tegas.  

DALAM EKSEPSI  
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A. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui 

dengan tegas kebenarannya. 

B. Bahwa Objek Permohonan bertentangan dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

1. Bahwa memperhatikan Pasal 17 huruf g Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Infromasi Publik menyatakan; 

” Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang 

bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang”; 

2. Bahwa memperhatikan Uji Konsekuensi Nomor :1 tahun 2019 Kecamatan serpong 

dimana dalam konten informasi antara lain bahwa arsip peralihan hak atas tanah 

termasuk dalam informasi yang dikecualikan; 

3. Bahwa TERMOHON mohon perhatian khusus Yang Mulia Majelis Komisioner 

bahwasanya tidak ada nilai “kepentingan yang nyata” dari Pemohon yang harus 

dilindungi oleh hukum sehubungan dengan adanya pelaksanaan bunyi putusan 

Pengadilan Negeri Tangerang tangal 26 April 2004 Nomor 97/Pdt.G/2002/PN.TNG 

jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung  No.494/Pdt/2004/PT.BDG tanggal 12 

Januari 2005 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juni 2007 No. 2100 

k/Pdt/2005 Dalam perkara antara PT. DIAN SWASTIKA SENTOSA (D/h PT. 

SUPRA VERITAS) dan . PT. SIMAS TUNGGAL CENTRE, sebagai PEMOHON 

EKSESKUSI LAWAN RUSLI WAHYUDI sebagai TERMOHON EKSESKUSI; 

4. Bahwa termohon mendapatkan informasi berupa copy dokumen berupa SURAT 

PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH (SPPH)  Nomor : 

593/3887/AG/1993 dalam SPPH tersebut The On ahli waris The Kim Tin 

menyatakan pelepasan hak atas tanah kepada Drs Uus Matawijaya sebagai penerima 

pelepasan tanah seluas 5.480 M2 dan SPPH nomor : 593/3888/AG/1993 dalam 

SPPH tersebut The On ahli waris The Kim Tin menyatakan pelepasan hak atas 

tanah kepada Drs Uus Matawijaya sebagai penerima pelepasan tanah seluas 200.000 

M2, yang mana dokumen ini tidak dikuasai oleh Termohon; 

5. Bahwa termohon mendapatkan informasi berupa dokumen berupa copy dokumen 

SHGB Nomor 662 Desa Lengkong Gudang Kecamatan Serpong Tahun 1994, 

Gambar situasi 10489 luas 30.545 M2  bekas tanah antara lain tanah milik adat 

C.913 an The Kim Tin dan  SHGB Nomor 698 Desa Lengkong Gudang Kecamatan 

Serpong Tahun 1994, Gambar situasi 10525 luas 5.749 M2  bekas tanah antara lain 

tanah milik adat C.913 an The Kim Tin, yang mana dokumen ini tidak dikuasai oleh 

Termohon; 
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6. Bahwa Termohon pada persidangan di tempat yang dilaksanakan tanggal 27 Maret 

2019 di Kantor Kecamatan Serpong telah memperlihatkan buku register jual beli 

kepada Majelis Komisioner, tidak ditemukannya perlaihan jual beli dari C.913 an 

The Kim Tin kepada pihak lain.   

DALAM EKSEPSI : 

A. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya. 

B. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya. 

DALAM POKOK PERKARA  

A. Menolak seluruh dalil–dalil Pemohon untuk seluruhnya. 

B. Menyatakan sah : 

1. Uji Konsekuesni Nomor 1 tahun 2019 Kecamatan Serpong tentang Informasi 

yang dikecualikan 

C. Membebankan biaya sengketa kepada Pemohon. 

Apabila Majelis Komisioner Komisi Informasi Banten berpendapat lain, mohon putusan 

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

 

4. PERTIMBANGAN HUKUM 

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi 

Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, 

pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut: 

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten; 

2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan 

penyelesaian sengketa informasi; 

3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa 

informasi; 

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut: 

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten 

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 

ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 
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Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat 

(2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian 

Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi 

Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. 

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner 

berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, 

dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. 

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 

[4.4] Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal 1 angka 12, Pasal  35 ayat (1) huruf c, Pasal 

36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik  juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 

ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 

11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur 

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan 

Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu 

menempuh upaya keberatan kepada Termohon. 

[4.5] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa 

Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan 

alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi 

Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. (Bukti P-22);  

2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. 

(Bukti P-11); 
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3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Bukti P-19); dan 

4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada 

Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-21). 

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.6] 

Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum 

(legal standing). 

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon 

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa: 

“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.” 

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa: 

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut 

Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan 

PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil 

keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.” 

[4.10] Menimbang bahwa Termohon Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan adalah 

Badan Publik Pemerintah tingkat Kecamatan Kota Tangerang Selatan yang berkedudukan 

di Provinsi Banten. 
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[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] 

Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum 

(legal standing) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi. 

 

 

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi 

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik  juncto Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 

1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada 

pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 

(empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau 

berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan 

tanggapan tertulis. 

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu 

salinan Surat Keberatan (Bukti P-12) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik Kepada Komisi  Informasi Provinsi Banten (Bukti P-14). 

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], 

Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang 

diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian 

sengketa Informasi. 

E. Pokok Permohonan 

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban 

tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun 

yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, 

karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga 

hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: 
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a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan 

dalam duduk perkara; 

b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana 

diuraikan dalam duduk perkara; 

2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi 

yang dimaksud pada paragraf [2.2]; 

F. Pendapat Majelis 

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, 

Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut: 

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

menyatakan 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. 

[4.18] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, 

dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya 

yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kepentingan publik.  

[4.19] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan:  

(1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna 

informasi publik”. 

(2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”. 

(3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi 

Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 

 

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa: 
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”Undang-Undang ini bertujuan untuk: 

a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan 

kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan 

keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 

b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan 

publik; 

c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik 

dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 

d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif 

dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 

e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang 

banyak; 

f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 

dan/ atau 

g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan 

Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.” 

 

[4.21] Menimbang Pasal 5 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa Pengguna Informasi 

Publik Wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang 

digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KIP menyebutkan bahwa badan 

publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaanya, tidak 

termasuk informasi yang dikecualikan. 

[4.23] Menimbang Pasal 17 huruf a dan b UU KIP mengenai informasi yang dikecualikan 

menyebutkan 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 pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan 

transnasional; 

4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau 

keluarganya; dan/atau 

5. 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; 
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[4.24] Menimbang Pasal 17 huruf g UU KIP mengenai informasi yang dikecualikan 

menyebutkan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik 

yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. 

[4.25] Menimbang Pasal 17 huruf H UU KIP mengenai informasi yang dikecualikan 

menyebutkan: 

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 kemampuan seseorang; dan/atau 

5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan 

satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 

 

[4.26] Menimbang Pasal 18 ayat (2) UU KIP menyebutkan tidak termasuk informasi yang 

dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan h, antara lain apabila: 

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

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

 

[4.27] Menimbang Pasal 19 UU KIP menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum 

menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. 

[4.28] Menimbang Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang 

Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) menyebutkan PPID bertanggungjawab di 

bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, 

penyediaan dan pelayanan informasi publik. 

[4.29] Menimbang Pasal 7 ayat (1) PerKI SLIP menyebutkan PPID bertanggungjawab 

mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang 

berada di badan publik. 
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[4.30] Menimbang Penjelasan Pasal 7 ayat (1) PerKI SLIP menyebutkan PPID 

bertanggungjawab terhadap penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi dari 

setiap unit/satuan kerja yang telah diserahkan kepadanya dan memastikan pimpinan setiap 

unit/satuan kerja untuk menyimpan secara fisik seluruh informasi yang berada dibawah 

penguasaannya. 

[4.31] Menimbang Pasal 7 ayat (2) PerKI SLIP menyebutkan dalam rangka 

tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan 

pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang 

meliputi: 

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 

b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; 

c. Informasi terbuka lainnya yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. 

 

[4.32] Menimbang Penjelasan Pasal 7 ayat (2) PerKI SLIP menyebutkan yang dimaksud 

dengan pengumpulan informasi publik secara fisik adalah pengumpulan dan penyimpanan 

informasi dalam bentuk salinan elektronik atau salinan tertulis. 

[4.33] Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf g PerKI SLIP terkait informasi yang wajib 

tersedia setiap saat yaitu menyebutkan syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan 

dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang 

diberikan. 

[4.34] Menimbang Pasal 15 PerKI SLIP menyebutkan Pengecualian Informasi Publik 

didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi 

diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik 

dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya. 

[4.35] Menimbang Pasal 16 ayat (10) PerKI SLIP menyebutkan PPID wajib melakukan uji 

konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi 

Publik sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi publik yang 

dikecualikan. 
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[4.36] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa: 

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang 

dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi 

publik.” 

[4.37] Menimbang bahwa pokok permohonan pemohon yaitu menanyakan kepastian 

apakah pernah ada jual beli dan atau pelepasan hak atas tanah Girik C 913 Persil 36 dan 41 

yang tercatat di Kecamatan Serpong antara tahun 1990 sampai dengan 2018.merupakan 

informasi yang terbuka atau dikecualikan.    

[4.38] Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan bukti-bukti seperti (Bukti P-1), (Bukti P-

2), (Bukti P-3), (Bukti P-5), (Bukti P-8), (Bukti P-9), (Bukti P-11), (Bukti P-12), (Bukti P-

12b), (Bukti P-14), (Bukti P-15) dan (Bukti P-16) menunjukkan bahwa Pemohon memiliki 

relevansi dan kepentingan langsung terhadap pokok permohonan informasi. 

[4.39] Menimbang bahwa pokok permohonan informasi dari Pemohon adalah bukan 

permohonan informasi dalam bentuk dokumen pelepasan hak dan atau jual beli Girik C 913 

Persil 36 dan 41, melainkan hanya informasi kepastian apakah pernah ada jual beli dan atau 

pelepasan hak atas tanah Girik C 913 Persil 36 dan 41 yang tercatat di Kecamatan Serpong 

antara tahun 1990 sampai dengan 2018. 

[4.40] Menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Komisioner menilai 

Termohon menafsirkan permohonan informasi yang diminta Pemohon adalah berupa 

dokumen pelepasan hak dan atau jual beli Girik C 913 persil 41/D-IV dan persil 36/S-I atas 

nama The Kim Tin sehingga Termohon telah mengeluarkan Surat Pengujian Uji 

Konsekuensi (Bukti T-13) yang ditandatangani oleh PPID Kecamatan Serpong yang pada 

intinya Termohon menggunakan dasar hukum Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2, huruf b, 

huruf g, huruf h UU KIP. Majelis Komisioner menilai Termohon telah salah dalam 

menafsirkan apa yang menjadi pokok permohonan informasi Pemohon karena didalam 

surat permohonan informasi Pemohon (Bukti P-11) hanya menanyakan kepastian apakah 
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pernah ada jual beli dan atau pelepasan hak tanah Girik C913 Persil 36 dan 41 yang tercatat 

di Kecamatan Serpong antara Tahun 1990 sampai dengan 2018 bukan meminta dokumen. 

Dengan demikian, Majelis Komisioner tidak perlu menilai dan memutus terhadap hasil uji 

konsekuensi dalam perkara aquo.  

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan hasil dari sidang pemeriksaan setempat di Kantor 

Kecamatan Serpong tanggal 27 Maret 2019 Majelis Komisioner memeriksa dokumen yang 

dinyatakan dikecualikan oleh Termohon berupa buku register catatan laporan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah dimana Majelis Komisioner tidak ditemukannya peralihan jual beli 

dari C913 Persil 36 dan 41 atas nama The Kim Tin kepada pihak lain termasuk jual beli 

dengan Pemohon Rusli Wahyudi. 

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.37] sampai dengan paragraf 

[4.41] Majelis Komisioner menilai pokok permohonan informasi pemohon diklasifikasikan 

sebagai informasi yang bersifat terbuka terbatas. Yang dimaksud dengan informasi yang 

bersifat terbuka terbatas adalah informasi yang hanya dapat diakses oleh pihak yang 

memiliki relevansi dan kepentingan langsung dan dalam hal ini Pemohon memiliki 

relevansi dan kepentingan langsung dalam perkara aquo.  

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara 

a quo. 

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 

permohonan penyelesaian sengketa informasi. 

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik di 

dalam sengketa informasi. 

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak 

melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi. 
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[5.5] Permohonan Informasi Pemohon bersifat terbuka terbatas dan hanya dapat diberikan 

kepada Pemohon. 

[5.6] Majelis Komisioner tidak menilai dan memutus terhadap penetapan informasi yang 

dikecualikan karena Uji Konsekuensi Termohon didasari salah tafsir mengenai pokok 

permohonan Pemohon. 

 

 

6. AMAR PUTUSAN 

Memutuskan, 

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon. 

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat 

terbuka terbatas.  

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon dalam 

bentuk jawaban tertulis mengenai tidak ditemukannya catatan jual beli tanah girik C 913 

Persil 36 dan 41 kepada pihak lain di Kecamatan Serpong dan informasi mengenai 

pelepasan hak atas tanah girik C 913 Persil 36 dan 41 tidak dikuasai Termohon. 

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta 

Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan 

putusan diterima oleh Termohon; 
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