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KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN 

PUTUSAN 

Nomor: 005/II/KI BANTEN-PS/2020 

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN 

1. IDENTITAS 

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

Sengketa Informasi Publik Nomor: 005/II/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh: 

Nama   :  Sarifulloh  

Alamat  : Lingkar Selatan Nomor 24 RT/RW 002/014 Kel/Desa Serang Kecamatan 

Serang Banten  

Pekerjaan   : Karyawan Swasta 

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 

Terhadap 

Nama Badan Publik : Komisi Pemilihan Umum Kota Serang 

Alamat : Jalan K.H Abdul Fatah Hasan Nomor 247 Kota Serang-Banten 

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 

Telah membaca kesimpulan 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 14 Februari 2020, dan 

selanjutnya diregister pada tanggal 18 Februari 2020 dengan Nomor: 005/II/KI BANTEN-

PS/2020. 

Kronologi 

[2.2] Pada tanggal 5 Januari 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 

Serang melalui surat nomor: 001/PI/I/2020 Perihal Permohonan Informasi Publik yang 

berdasarkan bukti tanda terima surat diterima pada tanggal 6 Januari 2020 dan diterima oleh Sdr. 

Umaedi.  Adapun informasi yang diminta yaitu: 

1. Salinan DIPA TA. 2019; 

2. Salinan RKAKL TA. 2019; 

3. Salinan Buku Kas Umum (BKU) TA. 2019; 

4. Salinan LRA TA. 2019. 

 

[2.3]  Pada tanggal 22 Januari 2020, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat nomor: 

001/KB/2020 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kota Serang 

Perihal Keberatan Ditanggapi Tidak Sesuai dan berdasarkan bukti tanda terima surat diterima 

pada hari yang sama.  

 [2.4] Pada tanggal 22 Januari 2020, Termohon menjawab melalui surat nomor: 020/HM.02-

TI/3673/Sek-Kot/I/2020 Perihal Pemberitahuan Pemohon Informasi Publik yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa setiap Pemohon informasi publik agar terlebih dahulu mengisi formulir 

permohonan informasi yang sudah disediakan di kantor KPU Kota Serang. 

 [2.5]  Pada Tanggal 14 Februari 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian 

sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten  

[2.6] Pada Tanggal 18 Februari 2020 permohonan penyelesaian sengketa informasi diregister 
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[2.7]   Pada tanggal 23 Juni 2020, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh 

Permohon dan Termohon. Dalam persidangan tersebut Komisi Informasi Provinsi Banten 

menjatuhkan putusan sela yang menyatakan bahwa persidangan dapat dilanjutkan ke Mediasi. 

 [2.8]  Pada tanggal 23 Juni 2020, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Hilman yang dihadiri 

oleh Pemohon dan Termohon, dalam mediasi tersebut Para Pihak sepakat untuk menunda mediasi 

sampai dengan hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 Pukul 10.00 WIB. 

[2.9]   Pada tanggal 30 Juni 2020, telah dilaksanakan mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan 

Termohon, dalam mediasi tersebut kedua pihak tidak mencapai kesepakatan, Pihak Pemohon 

menarik diri dari Mediasi secara tertulis maka Madiator menyatakan Mediasi Gagal. 

 [2.10]  Pada tanggal 7 Juli 2020, telah dilaksanakan sidang pembuktian dengan mendengarkan 

keterangan para pihak yang dihadiri oleh Pemohon danTermohon. 

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

[2.11] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID  

Petitum 

 [2.12] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah 

informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Permohon. 

B. Alat Bukti 

Keterangan Pemohon 

[2.13] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan 

awal tertanggal 23 Juni 2020, Pemohon yang diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan surat 

kuasa tertanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani Sarifullah sebagai pemberi kuasa menyatakan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik kepada PPID 

KPU Kota Serang tertanggal 5 Januari 2019 dan terdapat kesalahan pengetikan yang 

seharusnya surat tersebut tertanggal 5 Januari 2020. Pemohon sudah menyampaikan 

surat perbaikan pada tanggal 6 Januari 2020 yang disampaikan ke pihak KPU Kota 

Serang. 
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2. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID KPU Kota 

Serang pada tanggal 22 Januari 2020 dan diterima pada hari yang sama berdasarkan 

bukti tanda terima surat. 

3. Bahwa benar Pemohon menerima surat jawaban dari PPID KPU Kota Serang yang 

berdasarkan keterangan principal diterima pada tanggal 28 Januari 2020 melalui jasa 

pengiriman TIKI.  

4. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian informasi publik 

pada tanggal 14 Februari 2020. 

5. Bahwa ada komunikasi dari Termohon ke Pemohon via telepon pada tanggal 13 Januari 

2020 setelah Pemohon mengajukan surat permohonan informasi yang pada intinya 

meminta Pemohon untuk mengisi formulir permohonan. 

6. Bahwa Pemohon tidak datang ke KPU Kota Serang untuk mengisi formulir permohonan 

karena ada kegiatan, namun menurut Pemohon mengisi formulir seharusnya disediakan 

pada saat mengajukan permohonan. 

[2.14] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pembuktian 

tertanggal 7 Juli 2020. Pemohon yang diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan surat kuasa 

tertanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sarifullah sebagai pemberi kuasa menyatakan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon menilai permohonan informasi yang diajukan itu merupakan informasi 

yang terbuka dan dapat dimiliki masyarakat yang melakukan permohonan. 

2. Bahwa ketidakhadiran pemberi kuasa selama persidangan dikarenakan adanya ikatan kerja 

sehingga Pemohon tidak bisa meninggalkan aktifitasnya dan berdasarkan ketentuan yang 

ada Pemohon bisa dikuasakan. 

3. Bahwa menurut pemahaman Pemohon yang dimaksud dengan DIPA adalah Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran dimana seluruh program kegiatan dan anggaran tertera disitu, 

RKAKL merupakan Rencana Kerja Anggaran Keuangan atau rencana kegiatan yang ada 

di badan publik, BKU adalah catatan atas penerimaan atau pengeluaran keuangan atau 

anggaran yang ada di Badan Publik, LRA adalah Laporan Realisasi Anggaran artinya 

seluruh penggunaaan anggaran tertuang dalam laporan realisasi anggaran tersebut. 
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4. bahwa Pemohon mengetahui adanya istilah salinan Buku Kas Umum (BKU) berdasarkan 

informasi melalui media google yang diketahui ternyata BKU ini adalah bagian dari 

proses keuangan yang ada di setiap lembaga baik pemerintah maupun di organisasi lain. 

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi terkait Buku Kas Umum 

(BKU) yaitu keinginan untuk mengetahui bentuk dan isi dari BKU tersebut karena hakikat 

dari keterbukaan adalah hak kita untuk mengetahui informasi yang dikelola dan dikuasai 

oleh badan publik dan tidak ada tujuan lain selain hal tersebut. 

Surat-Surat Pemohon   

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

No. Kode Bukti Bukti 

1 Bukti P - 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sarifulloh 

2 Bukti P - 2 

Salinan dari asli surat permohonan informasi Nomor: 001/PI/I/2020 

tertanggal 5 Januari 2019 kemudian diperbaiki (renvoi) di dalam sidang 

pemeriksaan awal menjadi tanggal 5 Januari 2020, yang ditujukan kepada 

PPID KPU Kota Serang. 

 

3 
Bukti P - 3 

Salinan dari asli Tanda Terima Surat dengan nomor surat: 001/PI/I/2020 

tertanggal 6 Januari 2020    

4 Bukti P-4 

Salinan dari asli surat nomor: 001/KB/I/2020 perihal keberatan ditanggapi 

tapi tidak sesuai tanggal 22 Januari 2020 yang ditujukan kepada Atasan 

PPID KPU Kota Serang 

5 Bukti P - 5 
Salinan dari asli Tanda Terima Surat dengan nomor surat: 001/KB/I/2020 

tertanggal 22 Januari 2020    

6 Bukti P - 6 

Salinan dari asli surat jawaban nomor: 020/HM.02-TI/3673/Sek-kot/2020 

Perihal Pemberitahuan Pemohon Informasi Publik  tertanggal 22 Januari 

2020 

7 Bukti P - 7 

Salinan dari asli surat nomor: 001/PSI/II/2020 Perihal Permohonan 

Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditujukan kepada Ketua Komisi 

Informasi Provinsi Banten  tertanggal 14 Februari 2020 

8 Bukti P - 8 

Surat Kuasa tertanggal 22 Juni 2020 nama Pemberi Kuasa Sarifulloh kepada 

Badru Tamami disertai dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama 

Badru Tamami NIK: 3604230605840001 
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[2.16] 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 yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Keterangan Termohon 

[2.17] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang Pemeriksaan 

Awal  tertanggal 23 Juni 2020, Termohon yang diwakili oleh Hayaudin selaku Atasan PPID KPU 

Kota Serang dan Kuswanto selaku Kasub Bag Program dan Data berdasarkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Serang nomor: 085.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2020 Tentang 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Serang, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 

1. Bahwa Termohon tidak menerima surat perbaikan yang disampaikan Pemohon tertanggal 

6 Januari 2020, hanya menerima surat permohonan informasi tertanggal 5 Januari 2019 

yang diterima Termohon pada tanggal 6 Januari 2020. 

2. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan yang disampaikan oleh Termohon pada 

tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wib pada jam istirahat. 

3. Bahwa Termohon mengirimkan surat jawaban kepada Pemohon pada tanggal 22 Januari 

2020 yang dikirimkan pada tanggal 25 januari 2020. 

4. Bahwa Termohon menjawab surat keberatan yang pada pokoknya meminta kepada pihak 

Pemohon untuk mengisi formulir berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

(PKPU) nomor 1 tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan  Surat Keputusan KPU RI Nomor 88 Tahun 

2015 tantang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum untuk menyampaikan dokumen permohonan 

informasi harus melalui pleno komisioner dan dasar untuk mengajukan pleno tersebut 

harus berdasarkan formulir permohonan.  
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[2.18] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang Pembuktian 

tertanggal 7 Juli 2020, Termohon yang diwakili oleh Hayaudin selaku Atasan PPID KPU Kota 

Serang dan Kuswanto selaku Kasub Bag Program dan Data Program berdasarkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor: 085.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2020 

Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kota Serang, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 

1. Bahwa permohonan pada angka 1 yaitu salinan DIPA Tahun Anggaran 2019 bisa 

diberikan kepada Pemohon. 

2. Bahwa permohonan pada angka 2 yaitu salinan RKAKL Tahun Anggaran 2019 bisa 

diberikan kepada Pemohon. 

3. Bahwa permohonan pada angka 3 yaitu Salinan Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 

2019 tidak bisa diberikan karena bukan merupakan dokumen arus kas. 

4. Bahwa permohonan pada angka 4 yaitu salinan LRA Tahun Anggaran 2019 bisa diberikan 

jika sudah diaudit oleh BPK sesuai dengan ketentuan. 

5. Bahwa Catatan atas laporan keuangan bisa diberikan, namun untuk BKU yaitu catatan 

harian bendahara tidak bisa diberikan. 

6. Bahwa Termohon Tidak bisa menentukan kapan selesai audit karena sampai saat ini belum 

dilakukan audit. 

7. Bahwa Pemberian surat dokumentasi permohonan informasi harus melalui rapat pleno 

Komisioner KPU dan Komisioner yang dapat menentukan dapat diberikan atau tidak. 

8. Bahwa alasan Termohon tidak dapat memberikan 2 point dalam permohonan informasi 

yaitu pada angka 3 dan angka 4 karena belum dikuasai oleh PPID, sehingga apabila 

diberikan konsekuensinya akan melanggar kode etik. 

9. Bahwa dokumen BKU ada dan dikuasai oleh Termohon.  

10. Bahwa berdasarkan PP 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah menyatakan bahwa BKU bukan termasuk pelaporan keuangan karena hanya  

ada 4 point yang termasuk dalam pelaporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, 

neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Hal ini diatur juga dalam PKPU 

nomor 1 tahun 2015 dan Perki nomor 1 tahun 2010 Pasal 11 sekurang-kurangnya yang 
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bisa diinformasikan ke publik yaitu rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, 

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku serta daftar asset dan investasi, sehingga BKU tidak termasuk 

kedalam aturan tersebut. 

11. Bahwa LRA berawal dari BKU dan BKU merupakan bagian dari proses penatakelolaan 

keuangan negara berdasarkan regulasi PMK 162 Tahun 2016. 

12. Bahwa menurut sepengetahuan Termohon, hasil audit Anggaran tahun 2018 diperoleh 

pada bulan Maret 2019 yang memeriksa adalah BPKP dan untuk tahun 2019 belum tahu 

diperiksa oleh BPKP atau BPK. 

13. Bahwa berdasarkan PKPU nomor 1 tahun 2015 setiap dokumen informasi yang diminta 

masyarakat harus melalui persetujuan komisioner melalui rapat pleno, dalam konteks 

penyelenggaraan penatakelolaan informasi bukan termasuk substansi dan secara 

penatakelolaan keuangan tidak ada korelasi dan merupakan kewenangan dari PPID. 

14. Bahwa laporan keuangan dalam rapat pleno Komisioner sifatnya hanya menyampaikan 

realisasi saja. 

15. Bahwa salinan Buku Kas Umum berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu PP 8 Tahun 

2006 dan PKPU 1 Tahun 2015 yang didalamnya tidak tercantum BKU, maka Termohon 

menilai BKU bukan informasi publik atau informasi yang dikecualikan. 

16. Bahwa berdasarkan PKSK 88 tahun 2015 yang berhak mengajukan uji konsekuensi yaitu 

KPU RI. 

17. Bahwa Termohon tidak mengetahui apakah di KPU RI pernah mengajukan uji 

konsekuensi terkait permohonan informasi yang dimohonkan. 

18. Bahwa permohonan pada angka 3 tidak bisa diberikan karena bukan merupakan arus kas 

dan hanya untuk internal saja untuk KPU Kabupaten/Kota dengan KPU RI. 

19. Bahwa menurut Termohon tidak ada aturan formal untuk hanya memperlihatkan informasi 

pada angka 3. 
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Surat-Surat Termohon 

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

No Kode Bukti Bukti 

1. Bukti T-1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

2 Bukti T-2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 

3 Bukti T-3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2016 

4 Bukti T-4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 Tahun 2015 

5 Bukti T-5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 3 Tahun 2014 

6 Bukti T-6 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 

7 Bukti T-7 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 

8 Bukti T-8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 

9 Bukti T-9 Surat Keputusan KPU RI Nomor 88 Tahun 2015 

10 
Bukti T-10 Bukti surat tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan 

Provinsi Banten 

11 
Bukti T-11 Surat Keputusan (SK) KPU Kota Serang Tentang Struktur Organisasi PPID 

KPU Kota Serang 

12 Bukti T-12 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2019 

13 Bukti T-13 Struktur Komisioner KPU Kota Serang 

14 Bukti T-14 Struktur Sekretariat KPU Kota Serang 

15 Bukti T-15 Surat Pemberitahuan Pemohon Informasi Publik 

16 Bukti T-16 Bukti resi pengiriman 

17 Bukti T-17 Bukti Pengiriman Komunikasi Via SMS 

18 Bukti T-18 Lembar Aplikasi SIRUP 

19 Bukti T-19 Bukti Penayangan Laporan Keuangan di Website KPU Kota Serang 

20 Bukti T-20 Bukti CCTV Pengiriman Surat Pemohon 

21 Bukti T-21 Dokumentasi Meja Pendaftaran Permohonan Data PPID KPU Kota Serang 

 

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

pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 

1. Menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. 
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2. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3.  KESIMPULAN PARA PIHAK 

Kesimpulan Pemohon 

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan Kesimpulan Akhir kepada Komisi Informasi 

Provinsi Banten Pada Hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020. 

1. Bahwa sebagai Pemohon Informasi, Pemohon telah melaksanakan ketentuan sebagaimana 

hak dan kewajiban Pemohon Informasi, sehingga dalam pemeriksaan awal sidang 

sengketa informasi pada tanggal 23 Juni 2020, Majelis Komisioner memutuskan menerima 

Permohonan Pemohon dan selanjutnya dilakukan Mediasi. 

2. Pada saat mediasi, pada tanggal 23 Juni 2020 dan 30 Juni 2020 Pihak Termohon tidak 

dapat memenuhui informasi sebagaimana yang dimohonkan yaitu pada poin 3 pada surat 

permohonan informasi terkait BKU (Buku Kas Umum).  

3. Bahwa alasan pihak Termohon terkait informasi BKU tidak dapat diberikan karena 

merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan atas surat dari KPU RI mengacu 

pada PKPU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Lingkungan KPU Pasal 11 (sebelas). 

4. Dengan tidak dapat diberikannya informasi terkait BKU sebagaimana dimaksud dalam 

poin 3 (tiga) diatas, bahwa PPID KPU Kota Serang sebagai Termohon telah menolak dan 

tidak bersedia untuk memberikan informasi (dokumen BKU) yang menurut Pemohon 

merupakan informasi yang bersifat terbuka. 

5. Jika pihak Termohon menilai bahwa BKU merupakan informasi yang dikecualikan dan 

tidak dapat diberikan, maka seharusnya pihak Termohon juga melaksanakan ketentuan 

PKPU No. 1 Tahun 2015 Pasal 20, 21, 22 dan Pasal 23 Tentang Tata Cara Pengecualian 

Informasi Publik. 

6. Bahwa ketentuan dalam Pasal 20 sampai dengan 23 sebagaimana dimaksud dalam poin 5 

(lima) diatas tidak dilakukan oleh Pihak Termohon, sehingga penolakan maupun tidak 
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dapat diberikannya informasi BKU oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan tentang 

tata cara pengecualian informasi publik. 

7. BKU (Buku Kas Umum) merupakan catatan seluruh penerimaan dan pengeluaran 

anggaran, Pihak Termohon menyatakan dalam mediasi bahwa BKU tersebut ada dan 

dikuasai oleh Termohon. Sehingga seharusnya Termohon dapat memberikan informasi 

tersebut kepada Pemohon karena BKU merupakan informasi yang bersifat terbuka karena 

berkaitan dengan anggaran badan publik. 

8. Surat jawaban/tanggapan dari KPU Pusat atas surat dari PPID KPU Kota 

Serang/Termohon yang dibacakan oleh Termohon pada persidangan awal dan Mediasi, 

menurut saya bukan merupakan uji konsekuensi atas penolakan/tdak dapat diberikannya 

informasi berupa BKU, sehingga Penolakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam 

melakukan pengecualian informasi publik karena bersifat pendapat. 

9. Jika BKU bukan bagian dari laporan yang akan dilakukan audit oleh lembaga tertentu, 

maka sudah sangat jelas bahwa BKU itu ada dan dikuasai serta dapat diberikan tanpa 

harus menunggu Pemeriksaan/audit.  

Kesimpulan Termohon 

[3.2]  Menimbang bahwa Termohon memberikan Kesimpulan akhir kepada Komisi Informasi 

Provinsi Banten Pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2020 sebagai berikut: 

Berdasarkan  hasil  sidang  yang  pertama  dan kedua  serta  hasil  mediasi  ada beberapa  hal 

pendapat yang disampaikan  dari pihak pemohon tidak sesuai dengan fakta sebagai berikut: 

1. Terkait  alasan  informasi  yang  dimohon  oleh pemohon  tidak  tersedia  melalui  website 

KPU Kota  Serang, bahwa  faktanya  KPU  Kota  Serang telah  menayangkan  di website 

setiap awal tahun. Pemohon  telah melakukan  kebohongan  publik dan telah melakukan 

pemalsuan  laporan untuk  dijadikan  sengketa  informasi di Komisi  Informasi  Provinsi 

Banten dan ini masuk delik pidana hukum sesuai undang-undang  KUHP. 

2. Terkait dengan maksud dan tujuan  pemohon yaitu ingin mengembangkan  pengetahuan dan 

wawasan  pribadi,  bahwa  menyikapi  pendapat  tersebut  dari pihak termohon  KPU Kota 

Serang mempertanyakan  status pendidikan pemohon apakah berkaitan dengan keuangan  atau  

pekerjaannya berkaitan  dengan  akuntan  publik  atau  auditor,  sehingga termohon 
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meragukan permohonan yang diminta oleh pemohon sejauh mana azas manfaat untuk 

kepentingan pribadinya, sementara menurut pengamatan dari termohon KPU Kota Serang 

bahwa pemohon tidak memiliki dasar kemampuan terhadap tata kelola keuangan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti ketika hakim Komisioner   

Komisi Informasi menanyakan singkatan dari RKAKL ke pemohon, menurut pemohon 

RKAKL adalah Rencana Kegiatan  Anggaran  Keuangan. Pernyataan dari pemohon itu salah, 

yang sebenarnya RKAKL adalah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga. 

3. Pasal-pasal pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 yang dibacakan oleh pemohon pada 

saat sidang yang kedua merupakan pasal-pasal jika pemohon mengajukan permohonan 

informasi sesuai dengan prosedur dan mekanisme layanan informasi, sementara pemohon  

dalam proses pengajuan permohonan informasinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

yang berlaku. 

4. Sebagaimana point 3 (tiga) diatas, pemohon dalam proses pengajuan permohonan informasi 

pun tidak mengacu pada prosedur mekanisme pelayanan informasi publik terutama  pengisian  

formulir  yang  sudah  diatur  dalam ketentuan  peraturan  perundang• undangan yang berlaku 

antara lain: 

a. Berdasarkan  Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  1    Tahun  2010  tentang  Standar 

Layanan  Informasi Publik pasal 23 point 2 dalam hal permohonan  diajukan  secara 

tertulis  pemohon  wajib mengisi  formulir  dan membayar  biaya  Salinan  dan atau 

pengiriman  informasi apabila dibutuhkan; 

b. Berdasarkan   PKPU  Nomor  1    Tahun  2015  tentang  pengelolaan  dan  pelayanan 

informasi   Publik  di  Lingkungan   Komisi  Pemilihan   Umum  pasal   48  huruf  b 

Formulir Permohonan  Informasi Publik Formulir Model PPID-B; 

c. Berdasarkan  Keputusan  KPU Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional 

Prosedur   Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum lampiran I bahwa pemohon yang datang langsung wajib mengisi formulir 

permohonan  informasi. 
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Perlu diketahui juga bahwa pemohon  wajib mengisi  formulir  permohonan  informasi 

terlebih dahulu sesuai  Surat Keputusan  Nomor 88 tahun 2015  di atas, karena formulir ini  

sebagai  dasar  untuk  ditindaklanjuti  dan  diajukan   sebagai  bahan  uji  konsekuensi materi 

permohonan  di KPU RI, disamping itu juga KPU Kota Serang tidak memiliki kewenangan 

apapun untuk melakukan uji konsekuensi terkait dokumen informasi yang dikuasai ataupun 

tidak dikuasai oleh KPU Kota Serang. 

5. Bahwa  informasi  yang dibutuhkan  oleh pemohon ada materi  informasi  yang dikuasai dan 

ada juga materi yang tidak dikuasai sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku yaitu: 

1. Berdasarkan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   8    Tahun   2006   tentang   Pelaporan 

Keuangan  dan Kinerja  Instansi Pemerintah  Pasal 5  ayat (1 ), ayat (2) dan ayat (3) bahwa 

komponen laporan Keuangan meliputi: 

a. Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari:  

1) Laporan Realisasi Anggaran 

2) Neraca 

3) Laporan Arus Kas 

4) Catatan atas laporan keuangan 

b. Laporan  Keuangan  Kementerian  Negara/Lembaga/Satuan   Kerja   Perangkat Daerah 

setidak-tidaknya terdiri dari: 

1) Laporan Realisasi Anggaran 

2) Neraca dan 

3) Catatan atas laporan keuangan 

c. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara/Daerah  setidak-tidaknya  terdiri dari: 

1) Laporan Realisasi Anggaran 

2) Neraca 

3) Laporan Arus Kas 

4) Catatan atas laporan keuangan. 

 

2. Berdasarkan  Peraturan  KPU  Nomor   1     Tahun  2015  tentang  pengelolaan  dan 

pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta Peraturan 

Komisi Informasi Nomor I  Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal  

11  point d wajib mengumumkan secara berkala informasi publik ringkasan laporan 

keuangan yang sudah diaudit yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 

1) Rencana, Laporan Realisasi Anggaran 

2) Neraca 

3) Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku 

4) Daftar asset dan investasi 
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3. Berdasarkan  Surat KPU RI Nomor:  6/HM.02-SD/06/Tekmas  2/11/2020  perihal pendapat 

terkait permohonan informasi  Sarifulloh per tanggal  13  Februari 2020. Menjelaskan bahwa 

KPU Kota Serang dapat memberikan dokumen yang dimohon yaitu: 

1. Salinan DIPA T.A 2019 

2. Salinan RKA-KL T.A 2019 

Dan dokumen ini sudah kami sediakan dalam website KPU Kota Serang. 

Adapun  untuk Buku Kas Umum (BKU) bahwa dokumen yang dimaksud tidak dapat 

diberikan karena BKU dalam komponen laporan keuangan KPU tidak perlu membuat laporan 

arus kas, karena didalam BKU hanya catatan pengeluaran harian bendahara pengeluaran 

sesuai PMK 190/PMK.05/2012, PMK 162/PMK.05/2013, PMK  177/PMK.05/2015  dan 

Peraturan  Dirjen  Perbendaharaan  Negara  Nomor 3/PB/2014 yang berlaku untuk seluruh 

instansi di wilayah Indonesia, dan juga didalam BKU tidak adanya pencatatan pembukuan 

arus kas seperti laporan operasional,  laporan  perubahan  ekuitas, piutang,  neraca,  laporan  

laba rugi  dan laporan perubahan  modal.  Adapun  yang  bisa diberikan  kepada pemohon  

hanya berupa dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sesuai ketentuan peraturan 

pemerintah Nomor 8 tahun 2006 dan PKPU Nomor 1   tahun 2015. Sebenarnya kalau 

pemohon memahami dan mengerti tentang tata kelola keuangan pemerintah  bahwa  antara  

dokumen  DIPA  dan  RKAKL   serta  BKU  sebenarnya momen kelatur yang tercatat di 

dalamnya tidak ada perbedaan,  hanya fungsi  nya saja masing-masing dokumen berbeda. 

Terkait BKU sebenarnya hanya pencatatan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh 

bendahara untuk kegiatan yang sudah ada  tercantum  dalam  DIPA  dan  RKA KL.   

Sedangkan  untuk  LRA  tidak  dapat diberikan karena sampai saat ini LRA  (Laporan 

Realisasi Anggaran) KPU Kota Serang belum dilakukan audit oleh Pemeriksa Keuangan 

seperti BPK, BPKP atau Inspektorat  KPU  RI.   Untuk  pemeriksaan   keuangan   KPU  Kota  

Serang  tidak memiliki kewenangan  menentukan  kapan akan dilaksanakan  audit ataupun 

hasil auditnya, semua terkait waktu pelaksanaan audit adalah kewenangan BPK, BPKP atau 

Inspektorat KPU RI bekerjasama dengan KPU RI. Adapun bukti surat pemeriksaan keuangan 

di wilayab Provinsi Banten terlampir. 
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4. Konsekuensinya  apabila BKU diberikan kepada pemohon  akan mengakibatkan pelanggaran  

kode  etik terhadap  komisioner  KPU  Kota  Serang  sesuai  dengan Peraturan KPU Nomor 8 

tahun 2019. Perlu diketahui tata kelola layanan informasi di KPU bahwa semua dokumen 

informasi yang akan diberikan kepada pemohon harus terlebih dahulu diajukan permohonan 

pengesahan oleh atasan PPID untuk dilakukan rapat pleno oleh Komisoner. Apalagi 

penyerahan dokumen informasinya dilakukan  langsung oleh atasan PPID yang  tidak 

memiliki kewenangan  sesuai Surat  Keputusan  KPU  Nomor  88  Tahun  2015  tentang  

Standar  Operasional Prosedur    Pengelolaan  dan Pelayanan  Informasi  Publik  di  

lingkungan  Komisi Pemilihan Umum. 

5. Adapun dokumen pendukung terkait di atas terlampir 

Berdasarkan uraian diatas, maka Demi hukum kami memohon kepada majelis Komisioner Komisi 

Informasi Provinsi Banten agar tidak melanjutkan sidang sengketa informasi dan sekaligus 

menolak permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon 

Demikian kesimpulan  ini dibuat dengan sebenar-benarnya  dan dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

KRONOLOGIS 

PERMOHONAN  INFORMASI OLEH PEMOHON DI KPU KOTA SERANG 

Pada tanggal 6 Januari 2020 pemohon menyampaikan surat ke KPU Kota Serang dengan 

tahun surat kadaluarsa yaitu tanggal 5 Januari 2019, dengan melihat kesalahan tahun tersebut 

kami proaktif menghubungi pemohon pada tanggal 13 Januari 2020 dan pemohon bersedia datang 

esok harinya pada tanggal 14 Januari 2020 namun yang bersangkutan tidak datang dan kami 

menghubungi lewat telepon Celluler berkali-kali untuk memastikan kedatangan pemohon akan 

tetapi tidak aktif HP nya. Kemudian kami berupaya pada tanggal 15 Januari 2020 mengirim pesan 

lewat SMS tapi pemohon tidak merespon sehingga KPU Kota Serang kesulitan untuk 

berkomunikasi lebih lanjut. Prosedur awal pengisian formulir saja belum dilakukan oleh pemohon 

bagaimana KPU Kota Serang bisa meregistrasi permohonan informasi dari pemohon, tanpa ada 

informasi apapun dari pemohon tiba-tiba pemohon pada tanggal 22 Januari 2020 mengirimkan 

surat keberatan tanpa melalui pemberitahuan terlebih dahulu oleh desk pelayanan PPID KPU Kota 

Serang terkait haknya untuk mengajukan  surat keberatan kepada atasan PPID, disamping itu juga 
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dalam jangka waktu pelayanan 10 hari jam kerja tersebut kami sudah berupaya menghubungi dan 

tidak ada respon dari pemohon, ini artinya pemohon tidak memahami prosedur atau mekanisme 

palayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku atau kemungkinan ada unsur 

kesengajaan dan niat lain dari pemohon agar persoalan ini menjadi  sengketa informasi yang 

diajukan  ke Komisi Informasi Provinsi Banten. Karena proses pengajuan  informasi oleh 

pemohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka pada tanggal 25 Januari 

2020 KPU Kota Serang mengirim surat pemberitahuan dengan Nomor 020/HM.02-T1/3673/Sek-

Kot/1/2020 tertanggal 22 Januari 2020 yang tujuannya  agar pemohon bersedia datang untuk 

mengisi formulir apakah dokumen yang diminta berupa soft copy atau hard copy. Karena jika 

dokumen yang diminta berupa hard copy berdasarkan Surat Keputusan Nomor 88 Tahun 2015 

bahwa biaya Salinan dibebankan kepada pemohon. Dan juga jika  pemohon  datang  harapan  

kami  ingin  menjelaskan  tentang  informasi  yang dikuasai dan tidak dikuasai kepada pemohon. 

Perlu  diketahui  KPU  adalah  lembaga   publik  yang  sesuai   asas  KPU melaksanakan 

tugas secara transfaransi dan akuntabel, menjadi sebuah keniscayaan KPU Kota Serang untuk 

melayani siapapun yang meminta informasi yang dibutuhkan sepanjang  sesuai dengan  peraturan  

dan perundang-undangan  yang  berlaku.  Oleh karena  itu, KPU Kota Serang  sedang berbenah  

diri dengan membuat digitalisasi informasi yang tujuannya untuk mempermudah akses 

masyarakat terkait informasi yang dibutuhkan. Perlu diketahui juga  anggaran KPU setiap awal 

tahun selalu di uploude dalam aplikasi SIRUP dan Website KPU artinya setiap masyarakat tidak 

akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait anggaran. 

 

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

sengketa informasi; 

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 

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

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten 

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto PerKI PPSIP, Komisi Informasi Provinsi 

Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan Relatif dan kewenangan Absolut. 

Kewenangan Relatif 

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan : 

Pasal 6 Ayat (1) PerKI PPSIP 

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang 

menyangkut Badan Publik Pusat.” 

 

Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP 

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang 

menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.” 

 

Penjelasan Atas Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP 

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup 

kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga 

yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat 

banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai 

Politik tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau 

lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi 

Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak 

memiliki kantor pusat atau kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari 

satu kantor saja di Provinsi tertentu.” 

 

[4.5] Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, selanjutnya 

disebut KPU Kota Serang adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang secara hierarkis 

memiliki tugas penyelenggaraan pemilu di wilayah Kota Serang yang berkedudukan di ibu kota 

Provinsi Banten. 

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Termohon Komisi Pemilihan 

Umum Kota Serang adalah Badan Publik tingkat Kota Serang yang berkedudukan di Provinsi 

Banten, Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa kewenangan relatif telah terpenuhi. 
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Kewenangan Absolut 

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa : 

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan 

peraturan pelaksananya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan 

menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.” 

 

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 

PerKI PPSIP dinyatakan bahwa : 

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan 

Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan 

hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan 

perundang-undangan.” 

 

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan : 

Pasal 22 Ayat (1) UU KIP 

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh 

Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.” 

 

Pasal  22 ayat  (7) UU KIP 

"Paling lambat 10 (sepuluh)  hari  kerja sejak diterimanya  permintaan, Badan  Publik 

yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: 

a. Informasi  yang diminta  berada di bawah penguasaannya   ataupun  tidak; 

b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi 

yang diminta apabila  informasi  yang diminta  tidak berada  dibawah 

penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan  mengetahui 

keberadaan  informasi  yang diminta; 

c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; 

d. Dalam  hal permintaan  diterima  seluruhnya  atau  sebagian  dicantumkan   

materi informasi yang akan diberikan; 

e. Dalam hal suatu dokumen mengandung rnateri yang dikecualikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat 

dihitamkan dengan  disertai  alasan dan materinya; 

f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau 

g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta." 

 

Pasal 36 ayat (1) UU KIP 

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35 ayat (1)." 

Pasal 36 ayat (2) UU KIP 

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan 

atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis." 
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Pasal 26 ayat (1) huruf  a UU KIP 

"Komisi Informasi bertugas menerima, rnemeriksa, dan memutus permohonan 

penyelesaian Sengketa Inforrnasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi 

yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik  berdasarkan alasan sebagaimana 

dimaksud dalam UU KIP." 

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:  

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh 

apabila:” 

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan 

PPID; atau 

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan 

kepada  atasan  PPID  dalam jangka  waktu 30  (tiga  puluh)  hari kerja sejak 

keberatan diterima oleh atasan PPID." 

 

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.10] 

Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi 

Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni : 

a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa 

informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara 

Pemohon dengan Badan Publik. 

 [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.7] sampai dengan [4.11], Majelis 

Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, 

memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.  

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal  35 ayat (1) huruf d, 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 d dan huruf e, 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 
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mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi 

Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan. 

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

Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang 

diberikan oleh atasan PPID berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) 

huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto 

Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian 

Sengketa Informasi Publik. 

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan: 

1. Pemohon atas nama Sarifulloh adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan 

dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1); 

2. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. 

(Bukti P-2); 

3. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan kepada Atasan PPID Termohon (Bukti 

P-4); 

4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada 

Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-7). 

[4.16]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15] 

Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal 

standing). 

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon 

[4.17] 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..” 

 

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

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa: 
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”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.” 

 

[4.19] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Serang merupakan Badan Publik yang 

berada di wilayah Provinsi Banten. 

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.19] 

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 

[4.21] 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. 

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

Surat Keberatan (Bukti P-4) dan formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-7). 

[4.23] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.21] dan paragraf [4.22], Majelis 

Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh 

Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi. 

E. Pokok Permohonan 

[4.24] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon dan Termohon maupun 

jawaban tertulis Pemohon dan 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 Atasan PPID 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 

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

Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut: 

[4.26] 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. 

[4.27] Menimbang bahwa pada pokok permohonan a quo akan di uraikan pada paragraf 

selanjutnya. 

I. Salinan DIPA TA. 2019 

[4.28] Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa informasi yang wajib 

disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi  

a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;  

b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;  

c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau  

d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 

1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) menyatakan bahwa 

informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala terdiri atas anggaran program dan 

kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah. 

[4.30] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 PerKI SLIP 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi 
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seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian 

DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll. 

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 11 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum mengenai informasi yang wajib diumumkan secara berkala menyatakan bahwa:  

Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam 

lingkup KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh. Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang sekurang-

kurangnya atas: 

1. Nama program dan kegiatan; 

2. Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau 

alamat yang bisa dihubungi; 

3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan; 

4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; 

5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran 

(DIPA), Rincian DIPA, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 

(RKA-KL), rencana kerja anggaran, proposal, dan dokumen pendukung anggaran 

lainnya; 

6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh. Dan 

KPU/KIP Kabupaten/Kota; 

7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat; 

8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat di KPU, KPU 

Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Sekretarian Jenderal KPU, 

Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.  

 

 [4.32] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan kesimpulan Termohon, informasi yang 

dimohonkan Pemohon pada pokok permohonan mengenai DIPA Tahun Anggaran 2019 ada dan 

dikuasai Termohon dan berdasarkan (Bukti T-19) sudah tersedia di Website Resmi KPU Kota 

Serang.  

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.28] sampai dengan paragraf [4.32] Majelis 

Komisioner menilai informasi tentang DIPA Tahun Anggaran 2019 merupakan jenis informasi 

yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan dapat diberikan Termohon kepada 

Pemohon dalam bentuk Salinan DIPA Tahun Anggaran 2019. 

II. Salinan RKAKL TA. 2019 

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa informasi yang wajib 

disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi  

a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;  

b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;  

c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau  
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d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 

[4.35] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 

1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) menyatakan bahwa 

informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala terdiri atas anggaran program dan 

kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah. 

[4.36] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 PerKI SLIP 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi 

seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian 

DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll. 

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan kesimpulan Termohon, informasi yang 

dimohonkan Pemohon pada pokok permohonan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) ada dan dikuasai Termohon dan berdasarkan (Bukti T-

19) sudah tersedia di Website Resmi KPU Kota Serang. 

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.34] sampai dengan paragraf [4.37] Majelis 

Komisioner menilai informasi mengenai Salinan RKAKL TA. 2019 juga merupakan jenis 

informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan dapat diberikan Termohon 

kepada Pemohon dalam bentuk Salinan RKAKL TA. 2019. 

III. Salinan Buku Kas Umum (BKU) TA. 2019  

[4.39] Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa informasi yang wajib 

disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi  

a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;  

b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;  

c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau  

d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 

[4.40] Menimbang bahwa Pasal 11 PerKI SLIP menyatakan bahwa: 

 

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang 

sekurangkurangnya terdiri atas: 

a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi: 

1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang 

lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta 

kantor unit-unit di bawahnya 

2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat 

structural 
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3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang 

telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan. 

b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan 

dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 

1. nama program dan kegiatan 

2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon 

dan/atau alamat yang dapat dihubungi 

3. target dan/atau capaian program dan kegiatan 

4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan 

5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah 

6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik 

7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat 

8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik 

Negara 

9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum; 

c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi 

tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta 

capaiannya; 

d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 

1. rencana dan laporan realisasi anggaran 

2. neraca 

3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku 

4. daftar aset dan investasi; 

e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 

1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima 

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik 

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau 

seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak 

4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik 

f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau 

berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-

kurangnya terdiri atas: 

1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan 

2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang 

telah disahkan atau ditetapkan; 

g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara 

pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut 

pihakpihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi; 

h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau 

pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang 

mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan; 

i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan terkait; 

j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat 

di setiap kantor Badan Publik. 

 

(2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat 

lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun. 

 

[4.41] Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
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Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja Menteri 

Keuangan menyatakan bahwa: 

(1) Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera dicatat dalam Buku Kas 

Umum sebelum dibukukan dalam buku-buku pembantu/register-register. 

(2) Dokumen sumber pembukuan bendahara yang harus dicatat dalam Buku Kas Umum, 

antara lain: 

a. SBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a (sebagai bukti 

pembukuan penerimaan bendahara); 

b. SSBP yang dinyatakan sah, yang diterima dari orang/badan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) (sebagai bukti pembukuan penerimaan sekaligus 

sebagai bukti pengeluaran bendahara); 

c. SSBP yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) 

(merupakan bukti pembukuan pengeluaran bagi bendahara). 

 

[4.42] Menimbang bahwa Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja Menteri 

Keuangan menyatakan bahwa: 

(1) Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera dicatat dalam Buku Kas 

Umum sebelum dibukukan dalam buku-buku pembantu/register-register. 

(2) Dokumen sumber pembukuan bendahara yang harus dicatat dalam Buku Kas Umum, 

antara lain : 

a. SPM-UP dan SPM-TUP yang dinyatakan sah (sebagai bukti pembukuan 

penerimaan bendahara); 

b. SPM-GUP yang dinyatakan sah (sebagai bukti pembukuan penerimaan 

bendahara); 

c. SPM-GUP Nihil yang dinyatakan sah (sebagai bukti pembukuan penerimaan dan 

sekaligus sebagai bukti pembukuan pengeluaran bendahara (in-out) debet/kredit); 

d. SPM-LS kepada pihak ketiga/rekanan yang dinyatakan sah (sebagai bukti 

pembukuan penerimaan dan sekaligus sebagai bukti pembukuan pengeluaran 

bendahara (in-out) debet/kredit); 

e. SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang dinyatakan sah (sebagai bukti 

pembukukan penerimaan bendahara); 

f. Kuitansi/dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) 

huruf a (sebagai bukti pembukuan pengeluaran bendahara); 

g. Faktur pajak, bukti potongan atas pembayaran yang dilakukan oleh bendahara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a (sebagai bukti pembukuan 

penerimaan bendahara); 

h. SSP/SSBP/SSPB yang dinyatakan sah (sebagai bukti pembukuan pengeluaran 

bendahara); 

 

[4.43] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja 

Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa: 
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(1) Bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan 

pengeluaran yang dilakukan pada satker. 
(2) Pembukuan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Buku Kas 

Umum, Buku-Buku Pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran. 

(3) Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara dimulai dari Buku Kas Umum, Buku-

Buku Pembantu, dan selanjutnya pada Buku Pengawasan Anggaran. 
(4) Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Penerimaan menutup Buku Kas Umum dan 

Buku-Buku Pembantu dengan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pejabat 

yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara. 
(5) Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran menutup Buku Kas Umum dan 

Buku-Buku Pembantu dengan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA 

atau PPK atas nama KPA. 
(6) Pada akhir tahun anggaran, BPP menutup Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu 

dengan ditandatangani oleh BPP dan PPK. 
(7) Bendahara yang mengelola lebih dari satu DIPA, harus memisahkan pembukuannya 

sesuai DIPA masing-masing. 

 

[4.44] Menimbang bahwa Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja 

Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan: 

(1) Bendahara Penerimaan segera mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran 

dalam Buku Kas Umum sebelum dibukukan dalam Buku-Buku Pembantu.  

(2) Menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas penerimaan dimaksud dapat 

menentukan Buku-Buku Pembantu selain Buku Kas Umum.  

(3) Buku-Buku Pembantu Bendahara Penerimaan terdiri dari Buku Pembantu Kas dan buku 

pembantu lainnya sesuai kebutuhan.  

(4) Dalam rangka memudahkan pelaksanaan dan keseragaman pembukuan, ditetapkan model-

model buku Bendahara Penerimaan.  

(5) Model-model buku Bendahara Penerimaan paling sedikit mencantumkan mengenai 

tanggal, uraian, debet, kredit dan saldo.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai model buku Bendahara Penerimaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. 

 

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran Direktorat Sistem 

Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI 2018 menyatakan 

bahwa Buku Kas Umum merupakan buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi 

keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang berkaitan dengan belanja negara. 

Semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan perubahan kas 

melalui Bendahara Pengeluaran harus dicatat di BKU. BKU terdiri atas 2 bagian yaitu Halaman 

Muka dan Halaman Isi. Halaman Muka memuat data-data terkait DIPA dan satker serta tanda 

tangan Bendahara Pengeluaran/BPP dan pejabat Perbendaharaan. 
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[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang menyatakan pada pokok 

intinya adalah LRA berawal dari BKU dan BKU merupakan bagian dari proses penatakelolaan 

keuangan Negara.  

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan Kesimpulan Termohon yang menerangkan 

bahwa pada pokok intinya adalah informasi tentang BKU Tahun Anggaran 2019 tidak dapat 

diberikan dengan alasan peraturan yang berlaku yaitu PP 8 Tahun 2006 dan PKPU 1 Tahun 2015 

yang didalamnya tidak tercantum BKU, maka Termohon menilai BKU bukan informasi publik 

atau informasi yang dikecualikan.   

[4.48] Menimbang 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 saksama dan penuh ketelitian 

sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”. 

[4.49] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon yang menyatakan bahwa yang berhak 

melakukan uji Konsekuensi adalah KPU RI. Majelis Komisioner menilai dalil Termohon terkait 

informasi tentang BKU adalah merupakan informasi yang dikecualikan adalah tidak beralasan 

menurut hukum karena tidak disertai dengan pengujian konsekuensi. 

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon yang menyatakan Jika pihak 

Termohon menilai bahwa BKU merupakan informasi yang dikecualikan dan tidak dapat 

diberikan, maka seharusnya pihak Termohon juga melaksanakan ketentuan PKPU No. 1 Tahun 

2015 Pasal 20, 21, 22 dan Pasal 23 Tentang Tata Cara Pengecualian Informasi Publik. Majelis 

Komisioner menilai kesimpulan Pemohon dapat dibenarkan dan beralasan menurut hukum. 

[4.51] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon yang menyatakan bahwa BKU adalah 

merupakan catatan harian bendahara dan BKU merupakan bagian dari proses penatakelolaan 

keuangan negara. Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa BKU merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dalam sebuah Laporan Keuangan.  

[4.52] Menimbang berdasarkan paragraf [4.39] sampai dengan paragraf [4.51] Majelis 

Komisioner menilai pada pokok permohonan tentang Salinan Buku Kas Umum (BKU) Tahun 

Anggaran 2019 adalah merupakan dokumen pendukung dan merupakan bagian yang tidak 
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terpisahkan dalam sebuah Laporan Keuangan sehingga dapat dikatakan informasi tersebut bersifat 

terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.  

IV. Salinan LRA TA. 2019  

[4.53] Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa informasi yang wajib 

disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi  

a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;  

b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;  

c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau  

d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 

[4.54] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf d  PerKI SLIP menyatakan bahwa: 

Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 

1. Rencana dan laporan realisasi anggaran  

2. Neraca 

3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai 

dengan standar akuntansi yang berlaku  

4. Daftar aset dan investasi 

 

[4.55] Menimbang bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 

Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa: 

(1) Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah setidaktidaknya terdiri dari: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan Arus Kas ; dan 

d. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah 

setidak-tidaknya terdiri dari: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; dan 

c. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(3) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara/Daerah setidak-tidaknya terdiri dari: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan Arus Kas ; dan 

d. Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

[4.56] Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga menyatakan bahwa:  

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. Laporan Realisasi Anggaran;  

b. Neraca;  

c. Laporan Operasional; 
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d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan  

e. Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

[4.57] Menimbang bahwa Pasal 11 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum mengenai informasi yang wajib diumumkan secara berkala menyatakan bahwa: 

Ringkasan laporan keuangan yang sudah diaudit yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 

1. Rencana dan laporan realisasi anggaran; 

2. Neraca; 

3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku; 

4. Daftar aset dan investasi. 

 

[4.58] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Termohon menyatakan bahwa 

pada pokok intinya adalah informasi yang dimohonkan Pemohon terkait LRA TA. 2019 dapat 

diberikan setelah di audit oleh oleh Pemeriksa Keuangan seperti BPK, BPKP, atau Inspektorat 

KPU RI.  

[4.59] Menimbang bahwa berdasarkan (Bukti T-10) yang dimana didalam surat nomor: 

02/Terinci.Pemilu-Banten/09/2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Banten yang ditujukan kepada Sekretaris KPU Provinsi Banten. Bahwa 

terdapat satuan kerja yang ditujukan dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan 

Pemeriksaan yaitu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Tangerang dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang. Sehingga Majelis 

Komisioner menilai KPU Kota Serang tidak merupakan bagian dari objek pemeriksaan keuangan 

oleh lembaga yang berwenang. Bahwa dengan Termohon tidak menjadi bagian dari objek 

pemeriksaan keuangan maka audit laporan keuangan untuk tahun 2019 dianggap telah selesai. 

[4.60] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.53] sampai dengan [4.59] Majelis 

Komisioner menilai dan berpendapat bahwa  pada pokok permohonan tentang Salinan Laporan 

Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 adalah merupakan dokumen yang wajib disediakan 

dan diumumkan secara berkala dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon. 
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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. 

[5.5] Permohonan informasi tentang Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun 

Anggaran 2019 merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan 

dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk salinan Daftar Isian Penggunaan 

Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019. 

[5.6] Permohonan informasi tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2019 merupakan informasi yang wajib disediakan 

dan diumumkan secara berkala dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk 

salinan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 

2019. 

[5.7] Menimbang bahwa informasi tentang Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2019 

merupakan adalah merupakan dokumen pendukung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dalam sebuah Laporan Keuangan sehingga dapat merupakan informasi yang bersifat terbuka dan 

dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk salinan Buku Kas Umum (BKU) 

Tahun Anggaran 2019. 

[5.8] Menimbang bahwa informasi tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 

Anggaran 2019 merupakan dokumen yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan 

dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk salinan Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) Tahun Anggaran 2019. 
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6. AMAR PUTUSAN 

Memutuskan, 

[6.1] Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

[6.2] Menyatakan informasi tentang Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun 

Anggaran 2019 bersifat terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk 

Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019. 

[6.3]  Menyatakan informasi tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2019 bersifat terbuka dan dapat diberikan 

Termohon kepada Pemohon dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2019. 

[6.4] Menyatakan bahwa informasi mengenai Buku Kas Umum (BKU) merupakan informasi 

yang bersifat terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk salinan Buku 

Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2019. 

[6.5]  Menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2019 merupakan 

informasi yang bersifat terbuka dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk salinan 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2019 

 [6.6] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana pada permohonan a 

quo dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan diterima 

Termohon. 
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