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fo A L
rm I
as N
iP A
ro N
vi
ns
iB
an

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

te

Nomor:243/VIII/KIBANTEN-PS/2017

n

PUTUSAN

1. IDENTITAS

[1.1]

Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan

dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 243/VIII/KIBANTEN-PS/2017 yang diajukan
oleh:
Nama

: Tota Parsaulian Samosir, SH dan Akhmad Rezki Gunawan

Pekerjaan

: Advokat

: Jalan Nusantara Blok H. 11 No. 21-22 Persada Banten - Serang

In

Alamat

S

Harahap, SH

om

isi

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Terhadap

Nama Badan Publik : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang

K

Alamat

: Jalan Raya Serang Cilegon KM. 3 Serang 42162

Selanjutnyadisebut 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 mendengar keterangan dari saksi-saksi
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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 15
Agustus 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan Nomor:

te

n

243/VIII/KIBANTEN-PS/2017.
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Kronologi

[2.2] Pada tanggal 20 April 2017, Pemohon mengajukan surat perihal Permohonan
Informasi Publik melalui surat nomor : 001/Permohonan/IV/2017/Tops&P yang ditujukan
Kepada Kementerian Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq
Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Serang.

Up. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/Hubungan Masyarakat/Bagian
Umum Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, diterima

S

pada hari yang sama. Adapun informasi yang diminta adalah:

1. Informasi mengenai surat permohonan lelang tertulis PT. Bank Negara Indonesia

In

(Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Serang (selaku Penjual) terhadap objek lelang

isi

(SHM No. 26, 28, 31 dan SHGB No. 11 dan 13) Milik Pemohon beserta dokumen

om

pendukungnya.

K

2. Informasi mengenai Surat Keterangan Tanah (SKT) objek lelang SHM No. 26, 28,
31 dan SHGB No. 11 dan 13 Milik yang dipergunakan dalam pengumuman lelang
dan pelaksanaan lelang.

3. Informasi tentang penetapan pelaksanaan lelang oleh kepala KPKNL Serang
terhadap Objek lelang SHM No. 26, 28, 31 dan SHGB No. 11 dan 13 milik
Pemohon.
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4. Informasi tentang penetapan nilai limit yang diberikan oleh PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Serang pada Termohon.
5. Informasi tentang Kwitansi dan/atau tanda bukti lain sejenisnya mengenai
penyetoran uang jaminan penawaran lelang atas nama H. Ahmad Zamroni sebagai
Peserta Lelang/Penawar Objek Lelang SHM No. 26, 28, 31 dan SHGB No. 11 dan

te

n

13 milik Pemohon.
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6. Informasi tentang Nomor Induk Pesera Lelang (NIPL) atas nama H. Ahmad
Zamroni dalam mengikuti pelaksanaan lelang tanggal 23 Februari 2012.

7. Informasi tentang cara penawaran lelang yang ditempuh/dijalani dan/atau yang
disampaikan oleh H. Zamroni pada KPKNL Serang (Termohon) dalam melakukan
penawaran objek lelang SHM No. 26, 28, 31 dan SHGB No. 11 dan 13 milik
Pemohon.

8. Informasi tentang kedudukan dan/atau siapa Pejabat Direktorat Jendral Kekayaan
Negara (DJKN) dan/atau Pejabat Kantor Wilayah VI DJKN Banten yang

S

melakukan Pengawasan Pelaksanaan Lelang tanggal 23 Februari 2012 terhadap
SHM No. 26, 28, 31 dan SHGB No. 11 dan 13 milik Pemohon.

In

9. Informasi tentang kutipan/salinan/grosse yang otentik dari minuta risalah lelang

isi

objek sengketa a quo.

om

[2.3] Pada tanggal 04 Mei 2017, Termohon mengirimkan jawaban permohonan informasi
melalui surat nomor : S-539/WKN.06/KNL.01/2017 yang pada pokok intinya Pemohon

K

diminta untuk mengisi formulir permohonan informasi dan melengkapi identitas yang sah
yaitu foto copy KTP.
[2.4] Pada tanggal 15 Mei 2017, Pemohon mengisi formulir permohonan informasi.
[2.5] Pada tanggal 22 Mei 2017, Termohon menyampakan surat pemberitahuan kepada
Pemohon yang pada pokok intinya menyampaikan bahwa informasi yang diminta adalah
informasi yang dikecualikan.
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[2.6] Pada tanggal 29 Mei 2017, Pemohon mengajukan keberatan dengan surat nomor :
010/keberatan/V/2017/TOPS&P yang ditujukan Kepada Menteri Keuangan Republik
Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah VI Direktorat
Jendral Kekayaan Negara Banten Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Serang. Up.

Atasan Pejabat

Pengelola

Informasi

dan Dokumentasi

te

n

(PPID)/Bagian Hubungan Masyarakat/Bagian Umum Pada Kantor Pelayanan Kekayaan
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Negara dan Lelang (KPKNL) Serang.

[2.7] Pada tanggal 19 Juli 2017, Termohon memberikan surat tanggapan atas keberatan
yang pada pokok intinya menyatakan bahwa informasi yang diminta hanya dapat diberikan
kepada pihak yang berkepentingan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

[2.8] Pada tanggal 15 Agustus 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.
[2.9] Pada tanggal 16 Agustus 2017, Permohonan diregister.

S

[2.10] Pada tanggal 05 Oktober 2017, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan agenda sidang
pemeriksaan awal.

In

[2.11] Pada tanggal 16 Oktober 2017, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan

isi

agenda sidang Pemeriksaan Lanjutan yang dihadiri oleh para pihak.

om

[2.12] Pada tanggal 23 Oktober 2017, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan
agenda sidang pembuktian.

K

[2.13] Pada tanggal 01 November 2017, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan
agenda sidang mendengarkan keterangan dari saksi dan ahli.
[2.14] Pada tanggal 07 November 2017, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan
agenda sidang mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon.

- 4 - 42

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
[2.15] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh Atasan
PPID.
Petitum
[2.16] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan:

te

n

Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan
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diberikan kepada Pemohon.
B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.17] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang
pemeriksaan tertanggal 05 Oktober 2017, Pemohon menyatakan keterangan sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada
Termohon pada tanggal 20 April 2017 dikirimkan langsung oleh Pemohon.

S

2. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2017 Pemohon menerima surat jawaban permohonan
informasi dari Termohon yang dibuat tertanggal 04 Mei 2017 yang pada pokok

In

intinya menyampaikan kepada Pemohon untuk mengisi formulir permohonan

isi

informasi dan melengkapi identitas.

om

3. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Pemohon datang untuk mengisi formulir dan
melengkapi identitas sebagai Pemohon informasi publik.

K

4. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada
Termohon karena permohonan tidak dijawab.

5. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2017 Pemohon mengajukan surat permohonan
perlindungan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan diterima tanggal 19
Mei 2017.
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6. Bahwa Pemohon menerima Surat Pemberitahuan Tertulis yang dibuat oleh
Termohon tertanggal 22 Mei 2017 dan diterima tertanggal 29 Mei 2017 yang pada
pokok intinya menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah
informasi yang dikecualikan.
7. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Pemohon mengajukan keberatan terhadap

te

n

penolakan permohonan informasi.
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8. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017 Pemohon menerima Surat tanggapan atas
keberatan yang dikrimkan oleh Termohon.

9. Bahwa Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon terkait surat
permohonan informasi.

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada
tanggal 15 agustus 2017.

11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik, agar terangnya
sebuah kontruksi terjadinya proses lelang dari awal sampai akhir.

S

12. Bahwa Lelang 5 (lima) Sertipikat tanah milik sdr. Charlie yang menjadi jaminan di
bank BNI kemudian dilelangkan oleh Termohon.

In

[2.18] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang

isi

pembuktian tertanggal 23 Oktober 2017, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:
lelang

sesuai

dengan

ketentuan

PMK

No.

93/PMK.06/2010

om

1. Bahwa

K

menyebutkan bahwa “lelang adalah penjualan terbuka untuk umum”, sehingga
hal-hal dan/atau informasi/dokumen-dokumen otentik yang berkaitan dengan
pelaksanaan lelang merupakan informasi publik.

2. Bahwa Pemohon sebagai Pengacara bertindak atas nama Sdr. Charlie
Bratabudiman adalah masyarakat yang berhak mengetahui informasi terkait
dengan proses lelang yang dilakukan oleh KPKNL apakah memang terjadi
proses lelang yang benar atau tidak.
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3. Bahwa sampai dengan saat ini (proses persidangan) Pemilik objek lelang masih
ditagih oleh pihak Bank.
4. Bahwa Pihak Pemohon tidak tahu atau tidak mendapatkan informasi tentang
peralihan hak tanah yang dimililki oleh Sdr. Charlie melalui proses lelang yang
dilakukan oleh KPKNL.
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alasan informasi yang diminta tidak dapat diberikan.

te

n

5. Bahwa Pemohon pernah meminta kepada pihak Bank, namun dengan berbagai

Surat-Surat Pemohon

[2.19] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:
Bukti P-1
Bukti P-2

Bukti P-3
Bukti P-4

Kartu Pengenal Advokat dan Surat Kuasa : 001/SKK/IV/TOPS&P/2017.
Salinan Surat Nomor: 001/Permohonan/IV/2017/Tops&P perihal:
Permohonan terhadap pelaksanaan lelang tanggal 23 Februari 2012
Objek/Barang Lelang milik CV. Ciptayasa Otjeh Widiyana.
Salinan Formulir Permohonan Informasi Publik tertanggal 15 Mei 2017
Salinan Surat Nomor : 010/Keberatan/V/2017/TOPS&P, Perihal :

S

Keberatan atas ditolaknya Pemohonan Informasi tertanggal 29 Mei 2017.

Bukti P-5

Salinan Surat Nomor : S-937/KN/2017 hal Penyampaian Tanggapan

Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
tertanggal 15 Agustus 2017.

isi

Bukti P-6

In

Keberatan Informasi Publik yang terima tertanggal 29 Juli 2017.

Kesimpulan Akhir yang diterima tertanggal 14 November 2017.

om

Bukti P-7

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

K

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan permohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Keterangan Termohon
[2.21] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 05 Oktober 2017 Termohon yang
diwakili oleh Saripudin Salya dan Teguh Agung Amanuyoso berdasarkan Surat Tugas
Nomor : ST-777/WKN.06/KNL.01/2017 yang ditandatangani tertanggal 04 Oktober 2017,
menyatakan keterangan sebagai berikut:
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proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri.

te

n

1. Bahwa proses permohonan informasi ini merupakan bagian yang berkaitan dengan

2. Bahwa surat permohonan informasi diterima Termohon pada tanggal 20 April 2017
pada hari yang sama dikirimkan.

3. Bahwa Termohon mengirimkan surat jawaban yang ditujukan kepada Pemohon
untuk mengisi formulir dan melengkapi identitas tertanggal 04 Mei 2017 yang
dikirimkan melalui jasa POS.

4. Bahwa Termohon menerima surat keberatan yang dikirimkan Pemohon pada
tanggal 12 Mei 2017.

S

5. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Termohon memberikan surat tanggapan yang
dikirimkan kepada Pemohon melalui jasa POS.

In

6. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 Termohon menyampaikan surat tanggapan atas

isi

keberatan dan menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah

om

informasi yang dikecualikan (setelah ada koordinasi dengan pusat).

K

7. Bahwa Termohon menerima surat keberatan yang dikirimkan Pemohon tertanggal
29 Mei 2017 diterima pada hari yang sama.

8. Bahwa Termohon mengirimkan surat tanggapan atas keberatan pada tanggal 19 Juli
2017 yang dikirimkan langsung oleh Ditjen pusat.
9. Bahwa struktur organisasi KPKNL dibawah kementerian keuangan kemudian
dibawah dirjen kekayaan negara.
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10. Bahwa KPKNL Serang adalah Kantor perwakilan dan pengelolaan informasi serta
dokumentasi masih berada dikantor pusat.
11. Bahwa KPKNL serang adalah lembaga vertikal dan bertanggungjawab kepada pusat
bukan kepada Pemerintah Provinsi Banten dan tidak mengelola anggaran daerah.

te

Kabupaten Lebak serta Kota Cilegon.

n

12. Bahwa wilayah kerjanya meliputi wilayah di Serang, Kabupaten Pandeglang dan
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13. Bahwa alasan Termohon menyatakan informsai yang dikecualikan adalah
sebagaimana yang tertera dalam surat jawaban yang dikirimkan kepada Pemohon.
14. Bahwa KPKLN bertugas untuk melaksanakan lelang, tidak berkaitan dengan
perjanjian kredit di Bank.

[2.22] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 23 Oktober 2017 dengan agenda
sidang pembuktian Termohon Saripudin Salya dan Teguh Agung Amanuyoso berdasarkan
Surat Tugas Nomor : ST-777/WKN.06/KNL.01/2017 yang ditandatangani tertanggal 04
Oktober 2017 menyatakan keterangan sebagai berikut:

S

1. Bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang bersifat tertutup dan
dikecualikan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan

In

Informasi Pubik.

isi

2. Bahwa permohonan informasi terkait dengan nilai limit lelang, Termohon hanya

om

melaksanakan proses lelang, tidak menentukan limit karena nilai limit

K

ditentukan oleh Pemohon lelang yaitu pihak Bank.

3. Bahwa Pengumuman terkait dengan pelaksanaan lelang yang melaksanakannya
adalah Pemohon lelang dalam hal ini adalah pihak Bank.
4. Bahwa seluruh informasi (sembilan pokok permohonan) yang diminta oleh
Pemohon dikuasai Termohon dan ada pada risalah lelang.
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5. Bahwa Pihak Bank sudah dapat dipastikan memberitahukan kepada Pemilik
lahan terkait akan terjadinya proses lelang karena syarat terjadinya proses lelang
adalah adanya pemberitahuan pertama dan kedua.
6. Bahwa Pada tanggal 16 November 2011 Bank BNI pengajukan permohonan
lelang dengan melampirkan perjanjian kredit dan juga foto copy SHM.
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Penetapan lelang pada tanggal 18 Januari 2012.

te

n

7. Bahwa berdasarkan permohonan dari Pemohon Lelang pihak KPKNL membuat

8. Bahwa didalam Penetapan lelang pihak bank diperintahkan untuk mengumumkan di
media cetak terkait dengan proses lelang dengan mencantumkan nomor rekening
KPKNL untuk uang jaminan.

9. Bahwa Pengumuman yang dimaksud dilakukan dua kali, yang pertama boleh dipapan
pengumuman dan yang kedua diumumkan melalui koran minimal satu koran.

Surat-Surat Termohon

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

Bukti T-1

S

Surat Tugas Nomor : S-539/WKN.08/KNL.01/2017 hal: Permintaan
Kelengkapan Identitas Permohonan Informasi Publik yang ditandatangani
tertanggal 04 Mei 2017

ditanggapinya permohonan informasi tertanggal 20 April 2017 yang

isi

Bukti T-2

In

Surat Nomor : S-577/WKN.06/KNL.01/2017 hal: Keberatan atas tidak

om

ditandatangani tertanggal 16 Mei 2017.

K

Bukti T-3

Bukti T-4
Bukti T-5
Bukti T-6

Surat Tugas Nomor : ST-777/WKN.06/KNL.01/2017 yang ditandatangani
tertanggal 04 Oktober 2017.
Surat Tugas Nomor : ST-198.1/SJ.6/2017 yang ditandatangani tertanggal
03 November 2017.
Kesimpulan Akhir yang diterima tertanggal 14 November 2017
Berita Acara Nomor BA-6/PPID.KK/2017 yang dibuat tertanggal 06
Maret 2017.
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[2.24] 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.
2. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan
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te

n

perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Saksi-Saksi

[2.25] Menimbang bahwa pada tanggal 01 November 2017 Pemohon menghadirkan saksisaksi untuk memberikan keterangan yaitu Sdri. Heny Kusmiyati dan Sdr. Rohman.
Saksi Heny Kusmiyati menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi merupakan tetangga Pemohon dan pernah ikut bekerja bersama pak Charlie.
2. Bahwa perusahaan pak Charlie bergerak di bidang Zeolit dan saat ini berjalan
seadanya.

S

3. Bahwa saat ini pak charlie sedang dalam keadaan sakit.

4. Bahwa tidak pernah ada papan lelang di lingkungan lokasi pabrik.

In

5. Bahwa tidak pernah ada pejabat Bank datang dilokasi pabrik. Bahwa saksi tidak

isi

mengetahui proses lelang namun hanya mengetahui tiba-tiba ada keributan yang

om

disebabkan oleh kedatangan beberapa orang dan meminta kepada Pak Charie untuk
mengosongkan tanahnya karena sudah dilelang.

K

Saksi Rohman menyatakan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa saksi masih tinggal dekat dengan lokasi pabrik sekitar 200 M.
2. Bahwa saksi sudah mengenal Sdr. Charlie kurang lebih 10 tahun.
3. Bahwa beberapa orang yang diduga diperintahkan oleh H. Zamroni bermaksud
untuk memasang pagar ditanah milik Charlie, namun karena mendapatkan
penolakan dari pihak Charlie pemasangan pagar tidak sampai terjadi.
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4. Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa tanah atau bangunan tempat saksi
bekerja sedang dalam proses lelang atau menjadi agunan bank.
5. Bahwa saksi tidak pernah melihat ada spanduk lelang dari KPKNL.
[2.26] Menimbang bahwa pada tanggal 07 November 2017 Termohon menghadirkan saksisaksi untuk memberikan keterangan yaitu Titi Susanti yang pada pokok intinya menyatakan

te

n

keterangan sebagai berikut:
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1. Bahwa uji konsekuensi telah dilakukan oleh PPID Kementerian Keuangan terkait
dengan inforamasi yang dikecualikan sejak tahun 2010, berdasarkan adanya
permohonan maupun tidak ada permohonan.

2. Bahwa setelah dilakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan
kemudian menjadi Keputusan PPID yang dibuat setiap tahun.

3. Bahwa berdasarkan PMK No. 200, sejak 2017 KPKNL dimungkinkan menerima
langsung permohonan informasi publik dan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di KPKNL sudah bisa menjawab permohonan informasi yang

S

diajukan oleh Pemohon informasi publik.

4. Bahwa pengecualian informasi yang diminta oleh Pemohon dasarnya ada diangka

In

56 Berita Acara Nomor BA-6/PPID.KK/2017.

isi

5. Bahwa berdasarkan pasal 17 huruf j maka informasi yang diminta Pemohon adalah

om

informasi yang dikecualikan.

K

6. Bahwa hubungan pertama sebelum lelang adalah antara kreditur dan debitur,
kreditur dalam hal ini Bank BNI, yang berkewajiban untuk memberikan informasi
terkait lelang kepada Debitur.

7. Bahwa informasi terkait dengan aset-aset negara merupakan informasi yang
dikecualikan (rahasia negara).
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3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon
[3.1]

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima

tertanggal 14 November 2017 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Argumentasi Hukum Pemohon
Bahwa lelang sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No : 93/PMK.06/2010

te

1.

n

I.

penjualan
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Tentang Petunjuk Pelaksana Lelang, pada pokoknya menyebutkan “Lelang adalah
terbuka

untuk

umum”,

sehingga

segala

hal-hal

dan/atau

informasi/dokumen-dokumen otentik yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang
merupakan informasi publik yang patut untuk diketahui secara luas dalam
membuktikan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana Ketentuan
Pasal 3 UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan
Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, meliputi : Asas Kepastian Hukum,
Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas
Asas

Profesionalitas,

Asas

Proporsionalitas,

dan

Asas

S

Keterbukaan,

Akuntabilitas.

In

2. Bahwa Pasal 4 ayat (1), ayat (2) Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang

isi

Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan ayat (1) “bahwa setiap orang berhak

om

memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini”. Ayat

K

(2) “Setiap orang berhak :
a. Melihat dan mengetahui informasi publik.
b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh
informasi publik.
c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan
Undang-undang ini; dan/atau
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d. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, menyebutkan “Tiap-tiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”, hal mana perlu
Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Ketahui, bahwa harta benda

te

n

yang telah dilelang oleh Termohon merupakan tempat tinggal/usaha/dan tempat
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bergantungnya hidup para pekerja CV. Ciptayasa Otjeh Widiyana dan oleh
karenanya untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat beralasan
dan berdasar menurut hukum Pemohon berhak atas informasi beserta dokumendokumen otentik tentang Pelaksanaan Lelang tanggal 23 Februari 2012,
sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas.

4. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, menyebutkan “Setiap orang berhak bebas
dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat
perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu”.

S

5. Bahwa Objek Permohonan Pemohon bukan informasi yang dikecualikan
sebagaimana Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14

In

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan oleh karenanya patut

isi

menurut hukum permohonan aquo untuk dapat diterima/dikabulkan.

om

6. Dan oleh karenanya Pemohon merupakan Warga Indonesia sekaligus Pemilik

K

Barang yang dapat dibuktikan dengan Foto Copy Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat
Hak Guna Bangunan a/n Pemohon yang diketahui telah dilelang oleh Termohon
pada tanggal 23 Februari 2012, sehingga secara hukum Pemohon merupakan pihak
yang berkepentingan dan berhak untuk memperoleh segala informasi serta
dokumen-dokumen otentik tentang Pelaksanaan Lelang tanggal 23 Februari 2012
tanpa perlakuan diskriminatif dan/atau dikecualikan oleh Termohon, sehingga hakhak konstitusional Pemohon Informasi secara hukum patut dipenuhi oleh Termohon
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melalui Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dalam menjunjung
tinggi Asas Kepentingan Umum dan Asas Keterbukaan.
II.

Bukti Surat Pemohon
-

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 26 atas nama CHARLIE BRATABUDIMAN
terletak di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang seluas 2.423 M2.

te

n

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 28 atas nama CHARLIE BRATA BUDIMAN

-
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terletak di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang seluas 3.964 M 2.

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 31 atas nama CHARLIE BRATA BUDIMAN
terletak di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang seluas 8.770 M2.

-

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 11 atas nama CHARLIE BRATA
BUDIMAN terletak di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang seluas
6.590 M2.

-

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 13 atas nama CHARLIEBRATA
BUDIMAN terletak di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang seluas

-

S

16.840 M2.

Surat Tertanggal 11 April 2012 yang diberikan langsung dan ditanda tangani oleh

In

H. Ahmad Zamroni.

Keterangan Saksi Pemohon

isi

III.

om

1. Keterangan Saksi Sri Henny Kusmiati, dibawah sumpah menerangkan pada

K

pokoknya sebagai berikut :
-

Saksi merupakan tetangga Pemohon dan pernah ikut bekerja bersama pak
Charlie.

-

Bahwa perusahaan pak Charlie bergerak di bidang Zeolit dan saat ini berjalan
seadanya.

-

Bahwa saat ini pak charlie sedang dalam keadaan sakit.

-

Bahwa saksi pernah melihat preman datang di lokasi tanah pabrik pak charlie.
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-

Bahwa tidak pernah ada papan lelang di lingkungan lokasi pabrik.

-

Bahwa tidak pernah ada pejabat Bank datang dilokasi pabrik.

2. Keterangan Saksi Rohman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :
Bahwa saksi masih tinggal dekat dengan lokasi pabrik sekitar 200 M.

-

Bahwa saksi sudah mengenai pak Charlie kurang lebih 10 tahun.

-

Mengetahui sendiri kejadian Pengusiran yang dilakukan oleh preman-preman
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te

n

-

dari jakarta untuk ngusir pak charlie, sekitar 3 mobil metro mini mau masang
pagar-pagar seng.
IV.

Tidak pernah melihat ada spanduk lelang dari KPKNL.

Keterangan Saksi Termohon

Titi Susanti, Selaku Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan
Informasi

Kementerian

Keuangan

Republik

Indonesia,

dibawah

sumpah

menerangkan poada Pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi sebagai petugas layanan informasi pada Kementerian Keuangan

S

-

Republik Indonesia.

Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam hal membuat uji konsekuensi hanya

In

-

isi

mengacu pada Pasal 19 huruf UU 14/2008,Pasal 16 dan 17 PERKI No 1/2010, Pasal

om

93, Pasal 94 ayat (1) dan (2) PMK No : 27/2016.

K

-

-

Bahwa dalam menerbitkan Berita Acara tersebut, Kementerian Keuangan dan
Pejabat PPID Tingkat I, II, dan III tidak melakukan uji publik dan/atau melibatkan
akademisi/publik dalam membuat dan menerbitkan berita acara uji konsekuensi.
Bahwa saksi menerangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tidak mengatur
larangan untuk meminta informasi terkait dengan pelaksanaan lelang.

-

Bahwa memang benar untuk mencari informasi lelang itu harus ke KPKNL sebagai
Pelaksana lelang.
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-

Bahwa saksi menerangkan bahwa KPKNL Serang merupakan Pejabat Lelang Kelas
I.

-

Bahwa saksi menyatakan benar selaku penyelenggara negara dan tunduk pada
seluruh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan UU 28
Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari

te

Bahwa saksi membenarkan Irah-irah dalam Kepala Risalah Lelang berbunyi
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-

n

Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

“Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
V.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bukti Surat in casu seluruh Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas
nama Charlie Brata Budiman (Pemohon) dihubungkan dengan keterangan saksi
Sri Henny dan Rohman, maka telah didapat fakta hukum bahwa benar tanah
terperkara yang telah dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang (KPKNL) Serang pada tanggal 23 Februari 2012 adalah benar milik dan

S

kepunyaaan Sdr. Charlie Brata Budiman dan telah sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan RI. No : 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk

In

Pelaksana Lelang Pasal 1 angka 20, menyebutkan “Pemilik Barang adalah

isi

orang atau badan hukum/usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu

om

barang yang dilelang”, sehingga dengan terang membuktikan bahwa Sdr.

K

Charlie Brata Budiman adalah orang yang berkepentingan untuk mengetahui
dan menerima seluruh informasi-informasi dilampiri dokumen-dokumen otentik
Pelaksanaan Lelang tanggal 23 Februari 2012 yang dilaksanakan oleh KPKNL
Serang tanpa terkecuali.

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Henny dan saksi Rohman, menyatakan
bahwa tidak pernah ada spanduk-spanduk Lelang dilingkungan Pabrik dan tanah
pak Charlie yang dipasang oleh KPKNL Serang, maka dengan demikian fakta
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persidangan telah membuktikan bahwa Pemohon tidak pernah mengetahui
informasi dan/atau pemberitahuan secara terbuka pelaksanaan lelang diatas
objek tanah terperkara (in casu SHM No. 26, 28, 31 dan SHGB No. 11 dan 13),
sehingga azaz Keterbukaan dan Kepentingan Publik dalam Penyelenggaraan
Negara oleh KPKNL Serang dalam Pelaksanaan Lelang tanggal 23 Februari

te

n

2012 telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 3 angka 4 UU No. 28 Tahun

fo A L
rm I
as N
iP A
ro N
vi
ns
iB
an

1999 dan oleh karena itu patut menurut hukum informasi dan dokumendokumen otentik pelaksanaan lelang harus terbuka untuk umum tanpa
dikecualikan.

3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan in casu keterangan saksi Sri Henny dan
saksi Rohman, bahwa pernah terjadi pengusiran terhadap Sdr. Charlie Brata
Budimana yang dilakukan oleh Preman-preman sebanyak 3 bis metro mini yang
mengatasnamakan suruhan Pemenang Lelang, maka sangatlah terang bahwa
apabila pelaksanaan lelang tidak dilaksanakan secara terbuka diatas tanah

S

terpekara akan memunculkan konflik dan berdampak timbulnya korban jiwa
apabila Pelaksanaan Lelang dan seluruh informasi serta dokumen otentiknya

In

tidak diberikan kepada pihak-pihak terkait in casu Pemohon selaku Pihak yang

isi

berkepentingan langsung terhadap Pelaksanaan Lelang tanggal 23 Februari

om

2012. Maka dengan demikian untuk dan atas dasar keadilan, kepentingan umum,

K

dan ketentraman sosial masyarakat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang (KPKNL) Serang memberikan Informasi serta seluruh dokumendokumen otentik pelaksanaan lelang tanggal 23 Februari 2012 diatas tanah SHM
No. 26, 28, 31 dan SHGB No. 11 dan 13 atas nama Charlie Brata Budiman
diberikan secara terbuka untuk umum pada Pemohon.

4. Bahwa saksi Titi Susanti

menerangkan dibawah sumpah bahwa dalam hal

melalukan uji Konsekuensi Permohonan Pemohon sebagai Informasi yang
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dikecualikan tidak mendasarkan pada uji publik, pendapat publik/akademisi
dan/atau dituangkan naskah akademik yang disusun oleh ahli-ahli publik,
sehingga hal ini telah membuktikan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang berupaya untuk menghalang-halangi publik mengetahui keabsahan
penyelenggaraan pelaksanaan lelang terhadap harta benda/hak kepemilikaan

te

n

seseorang yang telah dilelang oleh KPKNL Serang dan hal ini membuktikan
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adanya indikasi permufakatan jahat (kolusi) tersistematis dalam pelaksanaan
lelang dan telah bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan
Pemerintahan Yang Baik dan oleh karena itu sangat berdasar dan beralasan
menurut hukum Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan Seluruh
Informasi beserta Dokumen-dokumen otentik Pelaksanaan Lelang tanggal 23
Februari 2012 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 26, 28, 31 dan SHGB No. 11
dan 13 atas nama Charlie Brata Budiman merupakan informasi yang terbuka
untuk umum.

S

5. Bahwa saksi Titi Susanti menyatakan dibawah sumpah bahwa didalam
Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak ada

In

larangan dalam satu pasalpun bagi pihak-pihak terkait untuk mengetahui dan

isi

menerima informasi serta dokumen-dokumen otentik pelaksanaan lelang

om

sepanjang berkepentingan langsung terhadap objek yang telah dilelang dan

K

penerimaan informasi serkat dokumennya akan dibuatkan tanda penerimaan
dokumen dalam berita acara penerimaan diatas materai yang cukup, sehingga
pernyataan saksi Titi Susanti telah menjadi fakta persidangan bahwa informasi
pelaksanaan lelang tanggal 23 Februari 2012 terhadap objek-objek milik Sdr.
Charlie Brata Budiman adalah informasi publik sepanjang informasi serta
dokumen-dokumen otentik yang telah diterima itu dibuatkan berita acara
penerimaan dokumen diatas materai yang cukup.

- 19 - 42

6. Bahwa saksi Titi Susanti menyatakan dengan tegas “bahwa memang benar
untuk mencari informasi lelang itu harus ke KPKNL sebagai Pelaksana lelang”,
sehingga pernyataan ini menjadi fakta persidangan yang tidak terbantahkan
bahwa informasi serta dokumen-dokumen pelaksanaan lelang bukan rahasia
negara, bukan informasi yang dikecualikan dan memang benar informasi

te

n

pelaksanaan lelang merupakan informasi publik dan terbuka untuk umum, maka

fo A L
rm I
as N
iP A
ro N
vi
ns
iB
an

oleh karena itu Permohonan Pemohon merupakan permohonan yang sangat
berdasar dan beralasan menurut hukum.

7. Bahwa saksi Titi Susanti membenarkan bahwa irah-irah dalam Kepala Risalah
Lelang mengandung makna “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
dan keterangan ini menjadi dasar bahwa untuk dan atas dasar keadilan
masyarakat umum, kepentingan publik dan dalam hal ini khususnya bagi
Pemohon selaku pihak yang berkepentingan langsung dalam pelaksanaan lelang
tanggal 23 Februari 2012 berhak untuk keadilannya menerima informasi serta

S

dokumen-dokumen otentik pelaksanaan lelang tanah terpekara atas nama
Pemohon, sehingga atas dasar “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

In

Esa” Komisi Informasi Provinsi Banten mohon untuk menerima seluruh Pokok

isi

Permohonan Pemohon.

om

8. Bahwa didalam fakta persidangan Saksi Titi Susanti tidak menjelaskan secara

K

terang dan jelas dampak, resiko, konsekuensi dan/atau suatu keadaan bahaya
apabila

informasi

serta

dokumen-dokumen

pelaksanaan

lelang

yang

dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)
dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia diketahui oleh khayalak
ramai dan/atau dalam hal ini Pemohon selaku Pihak Yang Berkepentingan
Langsung, sehingga fakta persidangan ini telah membuktikan bahwa upayaupaya saksi dalam memberikan keterangan yang keliru dan menyesatkan
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Majelis Komisioner untuk mengetahui secara terang prosedur penyelenggaraan
lelang dan/atau pertimbangan-pertimbangan publik dan oleh karenanya sangat
berdasar dan beralasan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten
mengkesampingkan keterangan saksi TITI SUSANTI.
Berdasarkan dengan uraian-uraian yang disusun dalam Kesimpulan dan dibuktitan oleh

te

n

Pemohon tersebut diatas, maka sangat berdasar dan beralasan hukum Pemohon meminta
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dan/atau memohon keadilan setinggi-tingginya pada Yang Terhormat Majelis Komisioner
Komisi Informasi Provinsi Banten Yang Memeriksa dan Memutus perkara aquo dengan
diktum, sebagai berikut :
PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Informasi Untuk Seluruhnya.

2. Menyatakan Bahwa Permohonan Informasi Publik Yang Pemohon
Sampaikan

Dalam

Surat

Permohonan

Nomor

:

001/Permohonan/IV/2017/TOPS&P, tanggal 20 April 2017 Merupakan

S

Informasi Publik dan Secara Serta Merta Mutlak Didapat dan Diterima Oleh
Pemohon.

In

3. Memerintahkan Pada Termohon Untuk Segera Memberikan Informasi

isi

Dengan Melampirkan Dokumen-Dokumen Yang Berhubungan Langsung

K

om

Dengan Kepentingan Hukum Pemohon, diantaranya :
a. Informasi tentang surat permohonan tertulis PT. Bank BNI (Persero),
Tbk Sentra Kredit Kecil Serang.
b. Informasi tentang Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dipergunakan
untuk pengumuman dan pelaksanaan lelang.
c. Informasi tentang penetapan pelaksanaan lelang objek perkara aquo
oleh Kepala KPKNL Serang
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d. Informasi tentang dokumen penetapan nilai limit objek perkara aquo
yang diberikan oleh PT. Bank BNI (Persero), Tbk Sentra Kredit
Kecil Serang pada Termohon
e. Informasi tentang kwitansi dan/atau tanda bukti pembayaran
sejenisnya mengenai uang jaminan penawaran lelang atas nama H.

te

n

Ahmad Zamroni.

fo A L
rm I
as N
iP A
ro N
vi
ns
iB
an

f. Informasi tentang Nomor Induk Peserta Lelang (NIPL) atas nama H.
Ahmad Zamroni.

g. Informasi tentang tata cara penawaran lelang yang ditempuh/dijalani
dan yang disampaikan oleh H. Ahmad Zamroni terhadap Objek
Perkara pada Termohon.

h. Informasi tentang Pejabat DJKN dan/atau Pejabat Kantor wilayah VI
DJKN Banten yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
lelang tanggal 23 Februari 2012.

S

i. Informasi tentang kutipan/salinan/grosse yang otentik dari minuta
risalah lelang objek perkara aquo.

In

SUBSIDAIR :

isi

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

om

Kesimpulan Termohon
[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan akhir yang diterima

K

tertanggal 14 November 2017, pada pokok intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
Kesimpulan akhir ini kami susun dalam 4 (empat) bagian, yang tiap bagiannya akan

menjelaskan substansi permasalahan sengketa Informasi, sesuai isi permohonan sengketa
informasi publik dari Pemohon, data dan fakta yang ada dalam persidangan dan ketentuanketentuan peraturan perundang-undangan dalam ranah Informasi Publik, sebagaimana
berikut ini:
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I. Informasi Publik yang Disengketakan
1. Bahwa Pemohon informasi bersurat kepada Kementerian Keuangan Republik
Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKN cq
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Serang up. Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID)/Hubungan Masyarakat/Bagian Umum Pada KPKNL Serang,

te

n

dengan surat Nomor : 001/Permohonan/IV/2017/Tops&P tanggal 20 April 2017
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perihal Permohonan Informasi Terhadap Pelaksanaan Lelang Tanggal 23 Februari
2012 Obyek/Barang Lelang Milik CV. Ciptayasa Otjeh Widiyana. Surat tersebut pada
intinya meminta kepada Kepala KPKNL Serang untuk memberikan informasi berupa
dokumen - dokumen :
1.

Informasi tentang surat permohonan tertulis PT Bank BNI (Persero), Tbk
Sentra Kredit Kecil Serang.

2.

Informasi tentang Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dipergunakan untuk
pengumuman dan pelaksanaan lelang.

Informasi tentang penetapan pelaksanaan lelang objek perkara a quo oleh

S

3.

Kepala KPKNL Serang.

Informasi tentang dokumen penetapan limit objek perkara a quo yang

In

4.

isi

diberikan oleh PT Bank BNI (Persero), Tbk Sentra Kredit Kecil Serang pada

om

Termohon.

K

5.

6.

Informasi tentang kwitansi dan/atau tanda bukti pembayaran sejenisnya
mengenai uang jaminan penawaran lelang atas nama H. Ahmad Zamroni.
Informasi tentang Nomor Induk Peserta Lelang (NIPL) atas nama H. Ahmad
Zamroni.

7.

Informasi tentang tata cara penawaran lelang yang ditempuh/dijalani dan yang
disampaikan oleh H. Ahmad Zamroni terhadap Objek Perkara pada
Termohon.
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8.

Informasi tentang Pejabat Lelang DJKN dan/atau Pejabat Kantor Wilayah VI
DJKN Banten yang melakukanpengawasan terhadap pelaksanaan lelang
tanggal 23 Februari 2012.

9.

Informasi tentang kutipan/salinan/grosse yang otentik dari minuta risalah
lelang objek perkara a quo.

te

n

2. Atas permohonan tersebut, Termohon telah menjawab dengan Surat Nomor S-
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539/WKN.06/KNL.01/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang pada intinya agar Pemohon
melengkapi syarat formil permohonan Informasi Publik sesuai ketentuan Undangundang Nomor 14 tahun 2008, antara lain dengan mengisi formulir pendaftaran dan
identitas yang sah, mengingat dalam surat Pemohon mengutip ketentuan dalam UU
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017, Pemohon datang kepada Termohon dan
menyerahkan

formulir

permohonan

beserta

identitas

diri

Pemohon

guna

menindaklanjuti surat Termohon tersebut dalam butir 2;

S

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PPID Tingkat III Nomor 01/PPID.KN.06.01/2017
tanggal 22 Mei 2017 Tentang Penolakan Permohonan Informasi, PPID memutuskan

In

bahwa informasi yang dimohonkan adalah termasuk INFORMASI YANG

isi

DIKECUALIKAN dengan demikian permohonan informasi a quo DITOLAK dan

om

dalam waktu 30 hari kerja sejak surat penolakan diterima, Pemohon dapat mengajukan
keberatan kepada atasan PPID yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara;

K

5. Bahwa Termohon mengajukan keberatan atas ditolaknya permohonan Informasi
dimaksud diatas melalui surat nomor : 010/Keberatan/V/2017/TOPS&P tanggal 29
Mei 2017, dan atas keberatan Pemohon, Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku
Atasan PPID, telah menanggapi keberatan dimaksud dengan surat nomor S937/KN/2017 tanggal 19 Juli 2017.
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II . Legal Standing Termohon
1. Kedudukan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian
Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dapat disarikan sebagai berikut :

n

Bahwa sebagai Termohon dalam perkara a quo adalah Pejabat Pengelola Informasi

te

-
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dan Dokumentasi Tk III (Kepala KPKNL Serang) cq. Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada di Jakarta, dan
merupakan Badan Publik Pusat yang wilayah kerjanya mencakup tingkat nasional.
-

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, Kementerian Keuangan
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran,

S

pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan
keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko;

In

2. perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor

isi

keuangan;

om

3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi

K

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;

4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Keuangan;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi

atas pelaksanaan urusan

Kementerian Keuangan di daerah;
7. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
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8. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang
keuangan negara; dan
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi
di lingkungan Kementerian Keuangan.
-

Bahwa

berdasarkan

Pasal

4,

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

te

n

234/PMK.01/2015, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan
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urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam hal
melaksanakan tugas perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kekayaan negara merupakan lingkup tugas dari Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (salah satu unit eselon 1 di lingkungan Kementerian keuangan). Selanjutnya
dalam Pasal 1157 dan Pasal 1158, disebutkan :

( 1 ) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan .

S

(2 ) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dipimpin oleh Direktur Jenderal

In

Kekayaan Negara.

Pasal 1158

isi

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan

om

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan

K

negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah
DJKN Banten cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Serang merupakan Badan Publik
Pusat.
- Pasal 1 angka 3 dan 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
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2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan
Pasal 27 yang pada pokoknya mengatur 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

te

n

belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau
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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.
-

Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian
Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan
Publik tingkat provinsi dan/ atau Badan Publik tingkat kabupaten/ kota selama
Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/ kota tersebut
belum terbentuk.

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian

S

-

sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

In

- Pasal 6, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur

K

om

isi

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik beserta penjelasannya
Pasal 6

(1) Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik
yang menyangkut Badan Publik Pusat.
(2) Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik
yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.
Penjelasan :
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Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup
kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang
hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar

n

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia,

Ayat (2)
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lembaga negara lain di tingkat pusat.

te

Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau

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, organisasi non pemerintah tingkat provinsi,

S

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi
lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa

In

dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor

isi

pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor

om

saja di Provinsi tertentu.

K

- Dengan menunjuk pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publikdan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, telah nyata
dan jelas bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang merupakan Badan
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Publik pusat, yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari
suatu lembaga yang hierarkis (vide penjelasan ayat (1) Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) .
Sehingga, dengan demikian yang berwenang menangani sengketa informasi publik
adalah Komisi Informasi Pusat (vide Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

te

n

Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik). Komisi
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Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus
perkara a quo.

III. Penjabaran Argumen Termohon

1. Bahwa pada persidangan, Termohon telah memberikan penjelasan di hadapan
Majelis Komisioner yang Terhormat,
dimohonkan

bahwa permohonan Informasi yang

oleh Pemohon kepada Termohonmerupakan informasi yang

dikecualikan dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa menunjuk pada pasal 6 Undang-Undang 14 Tahun 2008 dinyatakan

(1)

S

bahwa :

Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan

Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak

isi

(2)

In

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

om

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K

(3)

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.

informasi yang dapat membahayakan negara;

b.

informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari
persaingan usaha tidak sehat;

c.

informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d.

informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/ atau
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e.

Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

- Bahwa atas permohonan dimaksud, berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor Kep-2/PPID/2017
tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan, pada daftar lampiran
nomor urut 220, dinyatakan keseluruhan surat-surat/dokumen yang dimintakan

Bahwa penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan dimaksud telah melalui
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-

te

n

oleh Pemohon termasuk klasifikasi dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan.

uji konsekuensi, hal ini diperkuat dengan telah diperlihatkan Berita Acara Uji
Konsekuensi PPID Kementerian Keuangandihadapan Majelis Komisioner,
berupa Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi serta

dihadirkannya saksi dari

Termohon, Saudari Titi Susanti, SH, MIA , Kepala Bagian Manajemen
Pengelolaan Data dan Layanan Informasi, Biro Komunikasi dan Layanan
Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
-

Berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi dan Keterangan Saksi Sdri Titi

S

Susanti, SH, MIA dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon

In

informasi dikecualikan dengan alasan dan dasar hukumsebagi berikut :

isi

Kutipan, salinan, grosse dan minuta risalah lelang Pejabat

K

om

Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II, beserta suratsurat atau dokumen yang dilekatkan pada minuta risalah
lelang dan informasi pada minuta risalah lelang.

Dasar pengecualian :
Pasal 17
Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi
Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
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J. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang
Jo. Pasal 42 Vendu Reglement Stb. 1908
Jo. Pasal 93 dan 94 ayat (1) dan ayat (2) PMK 27/PMK.06/2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

pembeliannya

pembeli
termasuk

lelang
informasi

serta
lain

yang

pokok
tidak
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dicantumkan dalam pengumuman lelang .

harga

n

identitas

te

- Data

- Data dan identitas penyetor uang jaminan penawaran lelang.

Dasar Pengecualian :

Pasal 2 ayat (4) UU 14 tahun 2008 :

(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian
tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada

S

masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup
Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada

In

membukanya atau sebaliknya.

isi

Pasal 17 huruf h angka 1 dan angka 3

K

om

h.

informasi 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.
2.

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

Bahwa Termohon menolak saksi yang dihadirkan Pemohon, Sdri Heny Kusmiyati
dan Saksi Sdr. Rohman. Saksi Pemohon tidak memiliki kapasitas sebagai saksi
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mengingat dalam menjawab pertanyaan banyak menggunakan kata “katanya”
sehingga dapat disimpulkan bahwa saksi tidak melihat dan mengalami langsung
atas peristiwa yang menjadi substansi sengketa informasi a quo. Saksi Pemohon
bukanlah pegawai yang memiliki kapasitas menjelaskan secara administrasi terkait
dengan proses permohonan kredit perusahaan, permasalahan kredit perusahaan,

te

n

penjaminan dengan Hak Tanggungan, penagihan utang hingga pada pelaksanaan
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lelang. Hal ini terungkap dalam persidangan saksi yang banyak menggunakan
kata-kata “tidak tahu” dan “katanya”. Sehingga dengan ini kami mohon agar
majelis yang terhormat tidak menggunakan keterangan dari saksi-saksi Pemohon.
IV.

Kesimpulan Termohon

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan dukung data dan fakta yangterjadi
dalam persidangan maka dengan kami menyimpukan dan memohon kepada yang
Terhormat Majelis Komisioner untuk dapat memutuskan dengan putusan sebagai
berikut:

S

Pertama : Menyatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang

In

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

isi

Kedua : Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

om

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan kepada Majelis Komisioner yang
Terhormat, atau apabila Majelis berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex

K

aequo et bono).
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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;

te

n

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

S

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 11 danPasal 6 ayat
(2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian

In

Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi

isi

Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

om

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner
berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus,

K

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 d dan huruf
e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
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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

te

Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan Permohonan Penyelesaian
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[4.5]

n

dahulu menempuh upaya keberatan.

sengketa Informasi Publik yang menyangkut ditanggapinya permintaan informasi tidak
sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permohonan informasi berdasarkan
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e 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.
[4.6]

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

S

1. Pemohon atas nama Tota Parsaulian Samosir, SH dan Akhmad Rezki Gunawan
Harahap adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Advokat dan

In

Surat Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Charlie (Bukti P-1);

isi

2. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik kepada Termohon

om

tertanggal 20 April 2017 (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan kepada Atasan PPID yang diterima pada

K

tanggal 29 Mei 2017 (Bukti P-4);

4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada
Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 15 Agustus 2017 (Bukti P-6).
[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] dan paragraf [4.6] Majelis
Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal
standing).
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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

te

n

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
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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

S

PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil
keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

In

[4.10] Menimbang bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang adalah

isi

Lembaga Eksekutif yang sumber dananya bersumber dari APBN yang berkedudukan di

om

Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf

K

[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
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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

te

n

salinan Jawaban Surat Keberatan yang diterima tertanggal 29 Juli 2017 (Bukti P-5), dan
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Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi
Provinsi Banten pada tanggal 15 Agustus 2017 (Bukti P-6).

[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 dan Termohon

S

maupun jawaban tertulis Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta
hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai

In

berikut:

isi

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

om

karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga
hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

K

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];
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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 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

te

n

”Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
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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 kepentingn publik”.

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:
”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan

S

kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan
keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

In

b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan

isi

publik;

K

om

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
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g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan
Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”
[4.19] Menimbang bahwa pasal 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Permohonan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan berdasarkan asas, cepat, tepat,

te

n

biaya ringan, dan sederhana.
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[4.20] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa badan publik wajib
menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaanya, tidak termasuk
informasi yang dikecualikan.

[4.21] 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

S

publik.”

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf j UU KIP menyebutkan bahwa:

In

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

isi

mendapakan Informasi Publik Kecuali:

om

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
[4.23] Menimbang bahwa pasal 16 PeKI 1 Tahun 2010 tentan Standar Layanan Informasi

K

Publik menyebutkan bahwa:
(1)

PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17
Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu
Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.

(2)

PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17
huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan
ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang
menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.
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(3)

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan
secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan
Informasi Publik.

(4)

Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan
alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik.
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[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan akhir Pemohon yang menyatakan bahwa
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Informasi yang dikecualikan harus melalui uji publik, Majelis berpendapat bahwa
berdasarkan uraian pada paragraf [4.23] bahwa Termohon tidak diwajibkan melakukan uji
publik untuk menentukan informasi yang dikecualikan.

[4.25] Menimbang bahwa pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
Ayat (1)

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang
disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak

S

yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan
keberatan tesebut dalam register keberatan.

In

[4.26] Menimbang bahwa Termohon mengirimkan Surat Keputusan PPID Tingkat III

isi

tentang Penolakan Permohonan informasi tertanggal 22 Mei 2017 serta Surat Nomor : S-

om

937/KNL/2017 yang dikirimkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang
pada pokok intinya menyampaikan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah

K

informasi yang dikecualikan.
[4.27] Menimbang bahwa pasal 19 UU KIP menyebutkan bahwa:
“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”.

- 39 - 42

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon menyatakan bahwa seluruh
informasi yang diminta oleh Pemohon ada dan dikuasai Termohon dalam satu berkas
dokumen yang disebut dengan risalah lelang.
[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 93 dan 94 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 menyebutkan:
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Pasal 93
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KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat memperlihatkan atau
memberitahukan Minuta Risalah Lelang dan/atau surat-surat atau dokumendokumen yang dilekatkan kepada pihak yang berkepentingan langsung dengan
minuta risalah lelang yaitu Penjual, Pembeli/ahli warisnya/orang yang memperoleh
hak, dan pihak lain yang diberikan kewenangan oleh Peraturan perundangundangan.
Pasal 94

Ayat (1) : Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Kutipan/Salinan/Grosse

S

yang otentik dari minuta risalah lelang dengan dibebani Bea Materai.

Ayat (2) Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

In

a. Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli untuk

isi

kepentingan balik nama atau grosse risalah lelang sesuai kebutuhan.

K

om

b. Penjual memperoleh salinan risalah lelang untuk laporan pelaksanaan lelang
atau Grosse risalah lelang sesuai kebutuhan.

c. Pengawas Lelang (superintenden) memperoleh salinan risalah lelang untuk
laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas; atau
d. Instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hak objek lelang
memperoleh Salinan Risalah Lelang sesuai kebutuhan.
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[4.30] Menimbang bahwa yang dimaksud Penjual dalam Peraturan pada paragraf [4.29]
adalah Bank BNI bukan Pemohon dan/atau seseorang yang bertindak mewakili Sdr. Charlie
sebagai Pemilik awal objek lelang.
[2.31] Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang didatangkan oleh Pemohon tidak
dapat menguatkan alasan Pemohon untuk mendapatkan informasi yang diminta oleh

te
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Pemohon.
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[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Para Pihak dan juga diperkuat dengan
keterangan saksi serta uraian paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.31], Majelis
Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon dalam paragraf [2.2]
adalah informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

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

S

a quo.

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

In

permohonan penyelesaian sengketa informasi.

isi

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

om

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

K

melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.
[5.5] Informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang dikecualikan sehingga tidak
dapat diberikan kepada Pemohon;
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