
BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

Publik 

Undang udang ini lahir dikarenakan masyarakat mendorong untuk 

menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas, khususnya dalam 

keterbukaan informasi publik, undang ini disahakan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama sama dengan pemerintah, pada 

tahun 2008 dan berlaku secara efektif 2 ( dua ) tahun sejak tanggal 

diundangkannya, , didalam Undang  Undang ini terdiri dari XIV ( empat belas ) 

Bbab dan 64 pasal. 

Adapun yang diatur didalam undang undang ini terdiri dari pengetian 

keterbukaan informasi publik, informasi publik, jenis informasi publik, komisi 

informasi, baik tugas, fungsi, wewenang serta kedudukan . 

Undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi 

publik ini dibuatlah peraturan pelaksananaya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP)  

nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang undang nomor 14 tahun 2008 

tentang keterbukaan informasi publik, didalam undang undang ini maupun 

peraturan pemerintah membahas hal hal dasar dan secara garis besar, dan 

peraturan yang lebih mendetail dan lebih teknis lagi, akan diatur didalam 

peraturan komisi informasi, khusunya dalam prosedur penyelsaian sengketa 

informasi publik. 
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B. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur 

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

Di dalam peraturan komisi ini mencantumkan hal hal yang berkenaan 

dengan tata cara teknis persidangan / tata cara prosedur penyelesaian sengketa 

informasi publik, mulai dari proses awal hingga dengan dengan proses putusan, 

baik itu yang diseleisaikan dengan cara proses mediasi, maupun dengan cara 

proses ajudikasi non litigasi. 

Dalam peraturan komisi informasi ini terdapat 65 pasal yang mengatur 

tentang teknis persidangan penyelesaian sengketa informasi, peraturan ini dibuat 

agar mengatur lebih teknis dan lebih rinci lagi mengenai tata cara prosedur 

penyelsain sengketa informasi. di dalam undang undang nomor 14 tahun 2008 

tentang keterbukaan informasi publik, memang belum diatur secara lebih rinci dan 

lebih teknis lagi dalam proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi 

publik,  di dalam Undang Undang tersebut hanya mengatur tentang gambaran 

umum dan tidak terlalu rinci, oleh karena itu dibutuhkan peraturan lebih teknis 

lagi tentang prosesdur penyelesaian sengketa informasi publik, agar lebih tertib 

dan lebih memudahkan dalam proses penyelsesian sengketa keterbukaan 

informasi, di Komisi Informasi, khususnya di komisi informasi Provinsi Sumatera 

Barat. 
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C. Pengertian Sengketa Informasi Publik 

Sebelum mengetahui pengertian dari sengketa informasi publik, Indonesia 

ketahui dulu pengertian dari informasi, informasi adalah : keterangan, pernyataan, 

gagasan, dan tanda – tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, 

fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang 

disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik
23

 

Adapun pengertian dari informasi publik adalah : informasi yang 

dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu badan 

publik yang berkaitan dengan penyeleggara dan penyelenggaraan negara dan / 

atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi 

lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
24

 

Pengertian dari sengketa informasi publik dapat Indonesia temui di 

peraturan yang mengatur tenang informasi publik, diantaranya undang undang 

nomor 13 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Komisi 

Informasi (PERKI) nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa 

informasi publik. 

 

 

 

                                                             
23

 . Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang  Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 
24

 . Lhat Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang  Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 
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Menurut undang undang nomor 13 tahun 2008 tentang keterbukaan 

informasi publik adalah: sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi 

antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak 

memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan undang undang.
25

 

Meurut Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 

tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik adalah: sengketa 

informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan 

pemohon informasi publik dan / atau pengguna informasi yang berkaitan dengan 

hak  / atau pelayanan informasi di badan publik dan bertanggung jawab langsung 

kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
26

 

 

D. Pengertian Mediasi 

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak 

yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari 

kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak 

berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk 

menyelesaiakan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.
27

 

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan 

kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat 

keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk 

                                                             
25

.Lihat  Pasal 1 Ayat 5 Undang Undang  Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 
26

. Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur 

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 
27

 .Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, ( Yogyakarta :CV. 

Pustaka Yustisia, 2010 ). h. 10 



 

 

 

 

39 

terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar 

pendapat untuk tercapainya mufakat.
28

 

Mediasi adalah metode penyelsaian yang termasuk dalam kategori 

tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga 

Disarikan dari buku wiyatno menurut Christopher W MooreMenyebutkan 

bahwa :“ Mediation is an extension or eleberation of the negotiation process that 

involves the intervention of an acceptable third party who has limited ( or no ) 

authoritative decision making power “ 

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata 

Inggris, yaitu mediation. Para penulis dan sarjan Indonesia kemudian lebih suka 

mengindonesiakannya menjadi “mediasi”
29

 

Pengertian dari mediasi menurut salah satu doktrin adalah : negosiasi yang 

melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang 

efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas 

mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar
30

 

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 

tentang prosedur mediasi bahwa mediasi adalah : “ mediasi adalah cara 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator” 

Menurut undang undang  nomor. 14 tahun 2008 tentang ketebukaan 

informasi publik, yang tepatnya pada pasal 1 ayat 6 “ mediiasi adalah 

                                                             
28

.Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Tangerang: 

PT.Telaga Ilmu Indonesia, 2011),  h. 25 
29

 . Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, ( 

Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2010 ), h. 12 
30

 . Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesian Sengketa di Pengadilan, ( 

Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012 ), h. 28 
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penyelesaian sengketa informasi publik dengan antara para pihak dengan bantuan 

mediator komisi informasi  

Menurut  Peraturan Komisi Informasi (PERKI) nomor 1 tahun 2013 

tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik yang tepatnya pada pasal 

1 ayat 10 “ mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi dengan para pihak 

dengan bantuan mediator komisi informasi  

Dari pengeritan diatas dapat dapat menggambarkan ciri ciri dari mediasi 

adalah antara lain :  

1. Ada dua atau beberapaa pihak yang bersengketa,  

2. Menggunakan bantuan pihak ketiga ( mediator ),  

3. Pihak ketiga untuk membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa,  

4. Penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak 

Mediasi adalah proses untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. 

mediasi merupakan salah satu alternatif dan cara penyelesaian suatu 

persengketaan dimana pihak pihak yang bersengketa menyerahkan 

penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh 

hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa 

Proses mediasi semakin penting untuk menghindari proses birokrasi yang 

terlalu panjang, dan tak jarang proses melalui “meja hijau” / pengadilan dapat 

mengakhiri persengktaan dengan damai, dan tak jarang salah satu pihak merasa 

dirugikan dengan putusan “meja hijau”, oleh karena itu proses diluar pengadilan 

atau proses mediasi diupayakan dan diharapkan dapat menjadi altermatif 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan diharapakan dapat menjadi win win 
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solution bagi para pihak yang bersengketa, tentunya dengan berdasarkan pada 

asas cepat, tepat sederhana dan berbiaya ringan, dan dalam hal ini sepadan dengan 

bab II tentang asas dan tujuan dan lebih tepatnya pada pasal 2 peraturan komisi 

informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi 

publik 

1. Prinsip Dari Lembaga Mediasi 

a. Mediasi Bersifat Sukarela 

Pada prinsipnya inisiatif penyelesaian sengketa melalui mediasi 

adalah kesepakatan para pihak, dalam kata lain dalam proses ini 

diharapkan para pihak dapat menyelesaian perkara atau persengketaan 

dengan cara damai dan tidak harus melalui proses pengadilan yang begitu 

panjang dan rumit dan tak jarang berbiaya mahal, tetapi pada daasarnya 

memang tidak ada ketentuan yang mengharuskan dan mewajibkan para 

pihak yang ikut serta dalam proses Mediasi harus menyelesaikan perkara/ 

persengketaannya dengan cara ini, sifat kesukarelaan para pihak sangat 

dibutuhkan di dalam proses mediasi ini. 

b. Lingkup Sengketa Bersifat Keperdataan 

Memang pada dasarnya proses mediasi hanya untuk urusan 

keperdataan dan diupayakan dalam penyelesaian dengan mediasi, kalau 

telah terjadi kesepakan dengan mediasi, maka proses peradilan dapat 

dikesampingkan dan hasil dari mediasi dibuatkan akta atau putusan 

mediasi yang setara atau setingkat dengan putusan pengadilan dan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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c. Proses Sederhana 

Dalam proses mediasi memang dilakukan dengan secara sederhana 

dan tidak terikat dengan ketentuan litigasi yang sangat kaku, dan tak 

jarang melibatkan begitu banyak pihak dan bersifat sangat formal dan para 

pihak dapat menentukan cara peyelsaiannya dengan mediasi, baik dari segi 

waktu dan tempatnya yang diupayakan dapat memenuhi keinginan 

keinginan dari para pihak pihak yang bersengketa. 

d. Proses Mediasi Tetap Menjaga Kerahasiaan Sengketa Para Pihak 

Proses mediasi biasanya dilakukan secara tertutup dan dalam hal 

ini dipastikan dapat menjaga rahasia rahasia atau hal hal yang akan 

dikemukankan dalam mediasi, beda halnya dengan proses persidangan di 

pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum, sehingga masyarakat luas 

dapat melihat dan menyaksikan serta berpendapat sendiri, tetapi dalam hal 

mediasi bersifat tertutup dan kerahasiaan para pihak pihak yang 

bersengketa, karena terkadang para pihak pihak yang bersengketa tak 

jarang untuk tidak mau proses atau permasalahannya atau kasusnya dibuka 

dan diketahui oleh orang lain. 

e. Mediator Bersifat Menengahi  

Fungsi dan peran dari mediator adalah untuk menengahi para pihak 

pihak yang bersengketa, agar para pihak pihak yang bersengketa dapat 

menemukan solusi solusi dari persengketaan yang mereka hadapi, oleh 

karena itu peran dan pungsi mediator dalam hal ini amatlah sangat penting 

dan sentral,karena dibutuhkan mediator mediator yang mumpuni dan yang 



 

 

 

 

43 

berpengalaman serta hali dalam mediasi, dan juga mediator harus bersifat 

aktif, karena mereka lah yang dituntut dapat menyelesaian persengketaan 

para pihak pihan yang berengketa dan diupayakan menajdi win win 

solution bagi para pihak pihak yang berperkara.
31

 

Mediasi merupakan hal atau upaya yang sangat penting dalam proses 

penyelsaian sengketa di luar pengadilan / litigasi, oleh karena itu diharapakan 

hasil dari mediasi menghasilakan putusan putusan atau akta akta perdamaian, 

bukan menghasilkan kegagalan dan berlanjut ke meja hijau / pengadilan, oleh 

karea itu pungsi mediasi memang sangat penting dalam hal alternatif 

penyelesaian sengketa para para pihak dengan tentunya dibantu oleh para 

mediator mediator yang handal dam mumpuni yang dapat menghasilkan akta 

akta perdamaian, dan tidak dipungkiri pula proses mediasi telah menghemat 

begit banyak hal, seperti waktu, tempat serta biaya, kalau Indonesia 

bandingkan dengan penyelesian sengketa perkara melalui ranah pengadilan.  

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi 

Adanya mediasi tentu mempunyai tujuan dan harapan, oleh karena itu 

tujuan dari mediasi sendiri adalah mengurangi beban dari perkara yang masuk 

ke pengadilan, dan menjadikan proses penyelesaian perkara lebih mudah , 

sederhana, cepat serta berbiaya ringan dan yang paling penting dari itu semua 

adalah mengupayakan penyelesaian sengketa dengan cara damai dan 

mengusahakan mendapatkan win win solution, dalam proses penyelesaian 

sengketa melalui Mediasi dangat dapat dirasakan manfaatnya, karena para 
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 . Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, ( Jakarta : PT. Sinar Grafika, Cet. I, 2012 ), h. 328 
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pihak telah mencapai kesepakatan dan mengakhiri perkara dengan cara damai 

dan saling menguntukgkan untuk para pihak pihak yang bersengketa.   

Proses mediasi memang tak jarang menghasilkan nihil, aatau gagal dan 

berlanjut ke pengadilan, namun dalam hal proses mediasi hal yang penting 

adalah kesadaran dan etikat baik dari para pihak pihak yang bersengketa dan 

juga peran dari mediator yang handal dalam mengupayakan perdamaian, dari 

proses mediasi dapat memberikan keuntungan antara lain sebagai berikut:  

a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaian sengketa secara cepat dan relatif 

murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan 

atau lembaga aribitrase 

b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan 

mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, 

sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak hak hukummya saja 

c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara 

langsung dan secara informal dalam penyelesiaan mereka 

d. Mediasi menberikan para pihak kemampun untuk  melaukan kontrol 

terhadap proses dan hasilnya  

e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit 

diprediksi, dengan suat kepastian melaui suatu konsensus 

f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji yang akan mampu menciptkan 

saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa 

karena mereka sendiri yang memutuskannya 
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g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir 

selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat yang dijatuhkan oleh hakim 

di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase. 

E. Pengetian Ajudikasi Non Litigasi 

Pengertian dari ajudikasi non litigasi menurut salah satu ahli adalah : 

penyelesaian sengketa ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki 

kekuatan setara dengan putusan pengadilan
32

 

Pengertian dari ajudikasi non litigasimenurut salah satu ahli adalah : 

penyelesaian sengketa ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki 

kekuatan setara dengan putusan pengadilan 

“Ajudikasi berbeda dengan mediasi, dimana pihak ketiga bertujuan 

untuk mengajukan pendapat atau memberikan keputusan. Para pihak yang 

menggunakan jalur ajudikasi sebagai jalur penyelesaian sengketa harus 

mengajukan bukti dan argumentasi terhadap tuntutan dan keinginan 

masing masing mereka. Para pihak ketiga ( ajudikator ) dapat juga 

memberikan argumentasi dan pandangannya dalam memutuskan sengketa 

para pihak. Posisi ketiga dalam ajudikasi berbeda dengan posisi ketiga 

dalam mediasi. Pihak ketiga dalam mediasi hanya dapat menyarankan opsi 

guna dipertimbangkan dalam merumuskan suatu solusi. Pertimbangan dan 

rekomendasi mediator tidak mengikat pihak manapun. Sedangkan dalam 

ajudikasi, pandangan ajudikator mengikat para pihak dalam 

menyelesaikan sengketa”.
33

 

 

Menurut undang undang nomor 13 tahun 2008 tentang keterbukaan 

informasi publik, tepatnya pada pasal 1 ayat 7 adalah “ ajudikasi adalah proses 

penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh 

komisi informasi”  

                                                             
32

 . Lihat penjelasan dari Pasal 23 dari Undang Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
33

 . Syahrizal Abbas, Mediasi, Dalam Hukum Syari’ah , Hukum Adat dan Hukum  

Nasional,  ( Jakarta : PT. Prenada Media Group, 2011 ), h. 9-10 



 

 

 

 

46 

 Menurut Peraturan Komisi Informasi (PERKI) nomor 1 tahun 2013 

tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, tepatnya pada pasal 1 

ayat 9  adalah “ proses penyelesaian sengketa Informasi Publik antara para pihak 

di dalam persidangan yang diputus oleh komsi informasi. 

Adapun pengetian lebih jelas tentang ajudikasi non litigasi, terdapat pada 

penjelasan undang undang nomor 13 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi 

publik, pada penjelasan pasal 23 yang berbunyi “ yang dimaksud dengan ajudikasi 

non litigasi adalah penyelesaian sengketa ajudikasi di luar pengadilan yang 

putusannya memiliki kekuatan setara putusan pengadilan“. 

Proses ajudikasi berbeda denga proses mediasi, yang mana proses mediasi 

lebih mengupayakan perdamaian oleh masing masing pihak yang bersengketa dan 

dibantu oleh mediator sebagai penengah dan diharapakan menghasilkan 

kesepakatan damai oleh masing masing pihak yang beersengketa, sedangkan 

ajudikasi adalah dimana pihak yang ketiga bertujuan untuk mengajukan pendapat 

atau memberika putusan, para pihak yang bersengketa harus menunjukan bukti, 

serta argumen bahkan menghadirkan saksi saksi dengan tujunam neguatkan 

pendapat serta argumen para pihak yang bersengketa, sedangkan pihak ketiga ( 

ajudikator ) dapat memberikan argumentasi dan pandangannya adalam  

memutuskan sengketa para pihak.  

Dalam ajudikasi pihak ketiga lah yang memberikan putusan, pihak ketiga 

bisa individu atau beberapa orang dan diharapakan berjumlah ganjil yang 

menangani dan mempunyai otoritas untuk melahirkan putusan yang dapat 

menyelesaikan sengketa dari para pihak, keputusan yang berisi kewajiban atau 
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bebas dari kewajiban, sepenuhnya menjadi kewenangan dari ajudikator dan posisi 

para pihak hanyalah sebagai pemohon keputusan. 

Penekanan penting dalam proses ajudikasi adalah pengajuan fakta dan 

bukti dari masing masing pihak kepada ajudikator, dalam hal ini ajudikator harus 

bersifat berfikiran jernih dan kritis dalam menyusun pertimbangan dalam 

keputusannya berdasrkan situasi para pihak, sosiokultural dan faktor faktor yang 

dapat mempengaruhi mereka dalam menghasilkan suatu keputusan, ajudikator 

yang bijaksana akan selalu berhati hati dalam dalam menyusun keputusan dengan 

mempertimbangkan ras keadilan, kewajaran, nilai pragmatis dan sejumlah 

pertimbangan yang memungkinkan dilaksanakannya keputusan tersebut di 

lapanagan. 

Keberadaan ajudikator dalam penyelesian sengketea didasarkan kepada 

legitimasi dan otoritas baik berupa otoritas sosial, politik maupun autokratik, 

pemengan otoritas ini cendrung untuk diasumsikan memiliki kemampuan 

penyelesaian sengketa, mampu mengakomodasikan kepentingan  berbagai pihak, 

dan memiliki pola interaksi sosial politik yang netral. 

 

F. Arbitrase 

Lembaga arbitrase adalah lembaga / suatu badan yang sengaja didirikan 

untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan, menurut pasal 1 ayat 8 undang 

undang nomor 30 tahun 1999, lembaga arbitrase adalah : badan yang dipilih oleh 

para pihak yang bersengketa untuk memberikan pendapat yang mengikat 

mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. 
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“Di Indonesia, Indonesia mengenal lembaga BANI ( Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia ) dan juga BASYARNAS ( Badan Arbitrase 

Syari’ah Indonesia ),  Badan Arbitrase Nasional Indonesia didirikan atas 

prakarsa dari KADIN ( Kamar Dagang Indonesia ), pada tanggal 3 

Desember 1997, yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil 

dan cepat dalam sengketa sengketa perdata yang timbul mengenai soal 

soal perdagangan, industri, dan keuangan baik yang bersifat nasional 

maupun internasional”.
34

 

 

Undang undang nomor 30 tahun 1999 ini disusun untuk memenuhi 

kebutuhan dan perkembangan hukum di dalam masyarakat, sekaligus 

mengantisipasi perkembangan usaha dan lalu lintas perdagangan nasional dan 

internasonal, oleh karena itu penggunaan penyelesian sengketa di bidang usaha 

ditinjau dari segi hukum sangat menonjol
35

 

Dengan berlakunya undang undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase 

dan alternatif penyelesaian sengketa, maka kedudukan dan kewenangan arbitrase 

di Indonesia semakin jelas dan kuat, adapun pasal pasal yang mengatur adalah 

sebagai berikut :  

a. Ketentuan umum ( pasal 1 sampai pasal 5 ) 

b. Alternatif penyelesaian sengketa ( pasal 6 ) 

c. Syarat arbitrase, pengangkatan arbiter,dan hak ingkar ( pasal 7 – pasal 28 ) 

d. Hukum acara arbitrase ( pasal 27 sampai pasal 51 ) 

e. Pendapat dan putusan arbitrase ( pasal 52 samapai pasal 58 ) 

f. Pelaksanaan putusan arbitrase ( pasal 59 samapai 72 ) 

g. Berakhirnya tugas arbiter ( pasal 73 sampai pasal 77 ) 
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h. Ketentuan peralihan ( pasal 78 samapai pasal 79 ) 

i. Ketentuan penutup ( pasal 80 sampai pasal 82 )
36

 

Tugas utama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah 

menyelesaikan sengketa yang masuk kepada mereka dengan harus adanya terlebih 

dahulu bahwa masing masing pihak yang bersengketa menginkan penyelesaian 

kasusnya diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) , dengan 

kata lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) hanya berwenang 

memeriksa dan memutus suatu perkara sepanjang di antara para pihak yang 

bersengketa telah memiliki kesepakatan/ perjanjian untuk menyelesaikan sengketa 

ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
37

 

 Fungsi dari  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) hanya mengikat 

kepada urusan urusan yang bersifat bisnis dan komersial, dan kedua belah pihak 

mamng harus sepakat dahulu sembelum membawa persoalan mereka ke Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), adapun peran arbiter disini memang dirasa 

agak mirip dengan peranan Komisioner Komisi Informasi, baik para mediator, 

maupun majelis ajudikasi, yaitu sama sama menyelesaiakan kasus di luar 

persidangan, sedangkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) khususnya 

hanya terfokus dalam urusan bisnis dan komersial, dengan catatan bahwa 

persoalan yang akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

(BANI), harus mendapat persetujuan / ssama sama setuju diselesaikan di (Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),  sedangkan sengketa informasi, 

diselesaikan di komisi informasi, yang mana pihak Pemohon yang memasukkan 
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perkara sengketa, tanpa adanya kesepakatan dari pihak Termohon nantinya, dan 

pihak penggugugat dapat mendaftarkan perkaranya tanpa persetujuan dari pihak 

Termohon.  

Persamaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Komisi 

Informasi, adalah penyelsaian sengketa di luar pengadilan, tetapi kedua lembaga 

tersebut memiliki perbedan yang cukup jelas dan tegas 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) hanya terfokus ke bidang 

bisnis dan komersil, sedangkan komisi informasi menyelsaiakan sengketa 

informasi, apabila ada pihak yang ingin menyelsaiakan sengketa informasi ke 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) , bahwa tindakan tersebut keliru, 

sengketa informasi hanya bisa diselesaikan di Komisi Informasi,  

Apabila tidak puas dengan putusan komisi informasi tersebut maka dapat 

ditmepuh dengan mengjukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bagi 

termohon badan publik negara, dan ke Pengadilan Negeri (PN) bagi termohon 

selain badan publik negara.
38

 

G. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik 

Keterbukaan informasi publik merupakan hak yang dapat digunakan oleh 

anggota masyarakat untuk kepentingan pribadi, maupun untuk kepentingan 

kelompok dan untuk meningkatkan dan mengembangkan pribadi masing masing 

atau kelompok, dan merupakan hak dari masing masing warga negara untuk dapat 

memperolehnya. 
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Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk dalam 

mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan 

publik lainnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik / 

atau masyarakat luas, 

Oleh karena itu hadirnya undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang 

keterbukaan informasi publik, dan peraturan peraturan turunannya yang mengatur 

tentang lebih teknis tentang keterbukaan informasi publik 

 

H. Pengertian Informasi Publik 

Menurut undang undang nomor 13 tahun 2008 tentang keterbukaan 

informasi publik, tepatnya pada pasal 1 ayat 1 adalah “ informasi adalah 

keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna 

dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, 

dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non 

elektronik. 

Dalam ayat 2 menjelaskan pengertian dari informasi publik, yaitu yang 

berbunyi : informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim, dan / atau diterimaoleh suatu badan publik yang berkaitan dengan  

penyelenggaraan Negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan 

publik lainnya yang sesuai dengan undan undang ini, serta informasi lain yang 

berkaitan dengan kepentingan publik. 
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I. Jenis Informasi  

Dalam era keterbukaan informasi pada zaman sekarang memang informasi 

bukanlah hal yang harus dututup tutupi, bahakan informasi harus diberitahukan 

dan disebarluaskan kepada msayarakat pada umumnya, walaupun demikian, 

dalam ketatanegaraan dan pemerintahan memang ada hal hal / informasi informasi 

yang tidak dapat diberitahukan atau disebarkan, dengan berbagai pertimbangan, 

faktor serta alasan alasan akan hal itu, seperti apabila informasi tersebut diberikan 

atau disebarkan maka akan dapat mengancam stablitas keamanan dan ketertiban 

masyarakat luas, dapat mengakibatkan instabilitas pertahanan negara, atau dapat 

membahayakan perekonomian bangsa. Oleh karena itu informasi dapat 

dikategorikan menjadi dua macam atau dua bagian, yaitu :  

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan,  

2. Informasi yang dikecualikan. 

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dapat dibagi lagi atau 

digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu :  

a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala,  

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta 

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.  

Adapun informasi yang yang disediakan dan diumumkan secara berkala 

antara lain adalah :  

a. Informasi yang beraitan dengan badan publik  

b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait 
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c. Informasi mengenai laporan keuangan 

d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan
39

 

 

Adapun informasi yang wajib diumumkan secara serta merta adalah : 

a. Badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi 

yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban 

umum,  

b. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik disampaikan dengan 

cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang 

mudah dipahami
40

 

Adapun informasi yang wajib tersedia setiap saat adalah : 

a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaaanya, 

tidak termasuk informasi yang dikecualikan 

b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya  

c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya 

d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran 

tahunan badan publik  

e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga  

f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam 

pertemuan terbuka untuk umum 
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g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan 

masyarakat  

h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagai mana 

yang diatur oleh undang undang ini
41

 

Informasi yang dikecualikan, apabila dibuka dan diberikan dapat 

merugikan kepentingan yang lebih besar apabila membukanya, antara lain adalah: 

a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, 

yaituinformasi yang dapat: 

1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak 

pidana 

2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau 

korban yang mengetahui adanya tindak pidana 

3) Mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana rencana yang 

berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk 

kejahatan trans nasional 

4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan / 

atau keluarga  

5) Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan / atau prasarana 

penegak hukum 

b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon 

Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak 
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atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak 

sehat 

c. Informasi pblik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan 

negara, yaitu :  

1) Infromasi tentang strategi, intelejen, operasi, taktik dan teknik yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan 

keamanan Negara, meliputui tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari 

dalam dan luar negeri 

2) Dokumen yang meuat tentang strategi, intelejen, operasi, teknik 

dan taktik yang berkaitan dengan penyeleggaraan sistem 

pertahanan dan  keamanan negara yang meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi 

3) Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan 

kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan 

keamanan negara serta rencana pengembangannya 

4) Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pengkalan dan / atau 

instalasi militer 

5) Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain 

terbatas pada segala tindakan dan / atau indikasi negara tersebut 

yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) dan atau data terkait kerjasama militer dengan 
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Negaralain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai 

rahasia atau sangat rahasia 

6) Sistem persandian negara 

7) Sistem intelejen negara 

d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon 

Informasi publik dapat mengungkapakan kekayaan alam Indonesia 

e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon 

Informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional : 

1) Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau 

asing, saham dan aset vital milik negara 

2) Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model 

operasi institusi keuangan 

3) Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman  pemerintah, 

perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara / daerah lainnya 

4) Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti 

5) Rencana awal investasi asing  

6) Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga 

keuangan lainnya  

7) Hal hal yang berkaitan denga proses pencetakan uang 

f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon 

Informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri : 

1) Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh 

negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional 
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2) Korespondensi diplomatik antar negara 

3) Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam 

menjalanakan hubungan internasional 

4) Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategsi Indonesia di 

luar negeri 

g. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon 

Informasi publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat 

pribadi dan kemauan teakhir ataupun wasiat seseorang 

h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon 

Informasi publik dapat mengungkapakan rahasia pribadi, yaitu : 

1) Riwayat dan kondisi anggota keluarga 

2) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan 

psikis seseorang 

3) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang 

4) Hasil hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, 

dan rekomendasi kemampuan seseorang  

5) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan 

kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non 

formal 

i. Memorandum atau surat surat antar badan publik atau intra badan 

publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan 

komisi informasi atau pengadilan 
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j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang undang
42

 

Terdapat hal hal / kategori kategori yang tidak termasuk informasi yang 

dikecualikan, adalah sebagai berikut :  

a. Putusan badan peradilan  

b. Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk 

kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke 

dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum 

c. Surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan  

d. Rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum 

e. Laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum 

f. Laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi  

g. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis 

h. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan jabatan 

publik 

 

                                                             
42

 . Pasal 17 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Keterbukaan Informasi 

Publik 

 


