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I. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik 

yang terbuka dan dikecualikan. Dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Informasi 

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik yaitu setiap 

Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna 

Informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat 

dan terbatas.  

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-

Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang 

konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat 

serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi 

Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya 

atau sebaliknya. Atas dasar itulah dilakukan Uji Konsekuensi Informasi Yang 

Dikecualikan di Pengadilan Agama Putussibau . 

 

II. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang 

– undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi 

Elektronik ; 

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur 

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ; 

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian 

Informasi Publik ; 

8. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI; 

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

12. Keputuan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 jo.1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 

tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan 

Lembaga Peradilan; 
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14. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial 

Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi 

pada Mahkamah Agung RI; 

15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah 

Agung RI Nomor: 17/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja 

Informasi di Lingkungan Peradilan Agama; 

 

III. METODE UJI KONSEKUENSI 

Dalam melaksanakan pengecualian informasi dilakukan dengan pendekatan 

aktif yaitu kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan 

publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan 

ditentukan informasi tergolong dikecualikan dengan menggunakan matriks uji 

konsekuensi 
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IV. LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI 

Pada hari ini Jum’at tanggal 21 bulan Januari tahun 2022, bertempat di Ruang Meeting Pengadilan Agama Putussibau telah dilakukan Pengujian 

Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini : 

 

NO INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI 

KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN 

BAGI PUBLIK 
JANGKA 

WAKTU 
DIBUKA DITUTUP 

1 Data Informasi kepegawaian 

menyangkut data pribadi 

yang menyangkut riwayat 

dan kondisi anggota 

keluarganya serta data 

lainnya yang berkenaan 

dengan pegawai tersebut 

(biodata elektronik PNS & 

arsip dokumen kepegawaian) 

 

Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini 

memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No.14 

Tahun 2008 tentang KIPP asal 17 huruf h angka 1 yaitu 

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia 

pribadi yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga 

sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak 

dapat dipublikasikan kepada publik),  

 

Mengungkap data 

pribadi pegawai 

yang bersifat 

rahasia 

Melindungi data 

pribadi pegawai 

yang bersifat 

rahasia 

Sampai dengan 

diperlukan untuk 

keperluan 

proses hukum 

oleh aparat 

hukum dan 

pengadilan 

2 Data pribadi pegawai yang 

menyangkut riwayat kondisi 

dan perawatan pengobatan 

kesehatan fisik dan psikis 

Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini 

memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 

Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 yaitu 

informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia 

pribadi yaitu riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan 

kesehatan fisik dan psikis sesorang sehingga termasuk 

informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan 

kepada publik) 

 

Mengungkap data 

pribadi pegawai 

yang bersifat 

rahasia 

Melindungi data 

pribadi pegawai 

yang bersifat 

rahasia 

Sampai dengan 

diperlukan untuk 

keperluan 

proses hukum 

oleh aparat 

hukum dan 

pengadilan 

3 Identitas pegawai yang 

melanggar disiplin dan 

dijatuhi hukuman disiplin, 

sedang proses hukuman 

Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini 

memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 

Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4 yaitu 

hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, 

Mengungkap data 

pribadi pegawai 

yang bersifat 

rahasia 

Melindungi data 

pribadi pegawai 

yang bersifat 

rahasia 

Sampai dengan 

diperlukan untuk 

keperluan 

proses hukum 
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disiplin PNS, keberatan atas 

hukuman disiplin PNS, 

peninjauan kembali atas 

hukuman disiplin PNS; serta 

hasil pemeriksaan oleh 

pejabat/pegawai yang 

dikenakan hukuman disiplin; 

 

intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan 

seseorang; dan/ atau termasuk informasi yang 

dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) 

oleh aparat 

hukum dan 

pengadilan 

4 Data pribadi pegawai yang 

menyangkut kondisi 

keuangan dan rekening bank 

Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini 

memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No.14 

Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 yaitu 

informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

pemohon informasi publik dapat mengungkap kondisi 

keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank 

seseorang sehingga termasuk informasi yang 

dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) 

 

Mengungkap data 

pribadi pegawai 

yang bersifat 

rahasia 

Melindungi data 

pribadi pegawai 

yang bersifat 

rahasia 

Sampai dengan 

diperlukan untuk 

keperluan 

proses hukum 

oleh aparat 

hukum dan 

pengadilan 

5 Identitas pegawai yang 

mengajukan ijin 

perceraian/perkawinan, 

proses pemberian/ 

penolakan izin cerai, beristri 

lebih dari seorang dan 

keterangan untuk melakukan 

perceraian 

Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini 

memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 

Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu 

informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia 

pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga 

termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat 

dipublikasikan kepada publik 

 

Mengungkap data 

pribadi pegawai 

yang bersifat 

rahasia 

Melindungi data 

pribadi pegawai 

yang bersifat 

rahasia 

Sampai dengan 

diperlukan untuk 

keperluan 

proses hukum 

oleh aparat 

hukum dan 

pengadilan 

6 Identitas pegawai yang 

diduga melakukan tindak 

pidana dan sedang Menjalani 

proses hukum baik dalam 

tahap penyelidikan, 

penyidikan, dan pemeriksaan 

Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini 

memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 

Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu 

informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia 

pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga 

Mengungkap data 

pribadi pegawai 

yang bersifat 

rahasia 

Melindungi data 

pribadi pegawai 

yang bersifat 

rahasia 

Sampai dengan 

diperlukan untuk 

keperluan 

proses hukum 

oleh aparat 

hukum dan 
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disidang pengadilan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat 

dipublikasikan kepada publik 

 

pengadilan 

7 Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan 

(DP3) PNS yaitu daftar yang 

berisikan hasil penilaian 

pegawai selama 

melaksanakan tugasnya 

dalam jangka waktu tertentu 

Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini 

memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 

Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu 

informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia 

pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga 

termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat 

dipublikasikan kepada publik) Jenis informasi ini juga 

memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu : PP 

No 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan (DP3) pasal 6 yaitu DP3 adalah bersifat 

rahasia 

 

Mengungkap data 

pribadi pegawai 

yang bersifat 

rahasia 

Melindungi data 

pribadi pegawai 

yang bersifat 

rahasia 

Sampai dengan 

diperlukan untuk 

keperluan 

proses hukum 

oleh aparat 

hukum dan 

pengadilan 

8 Arsip Dinamis berupa surat- 

surat yang sifatnya rahasia 

yaitu surat keluar, surat 

masuk, nota dinas, telaahan 

staf, dan naskah dinas 

lainnya yang bersifat rahasia 

baik menyangkut rahasia 

negara maupun rahasia 

instansi 

 

Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini 

memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 

Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu 

memorandum atau surat – surat antar badan publik yang 

menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan 

Komisi Informasi atau pengadilan dan termasuk 

informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan 

kepada publik)  

 

Dapat 

menghambat 

proses 

penyusunan 

kebijakan karena 

pengungkapan 

yang terlalu dini 

Melindungi 

kerahasiaan 

Dokumen 

Sampai dengan 

diperlukan untuk 

keperluan 

proses hukum 

oleh aparat 

hukum dan 

pengadilan 

9 Dokumen pengadaan barang 

dan jasa yang masih dalam 

proses lelang (Harga 

Perkiraan Sendiri /HPS, 

Dokumen Penawaran 

Kontrak, Berita Acara 

Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini 

memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 

Tahun 2008 tentang UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 

Pasal 17 huruf b yaitu informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik 

dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas 

Muncul persaingan 

usaha yang tidak 

Sehat dan dapat 

mengganggu 

keberhasilan 

proses negosiasi 

Menjaga 

sportifitas 

persaingan 

usaha dan 

menjaga 

objektifitas 

Sampai dengan 

ditentukan 

pemenang 
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Pelelangan dan lain-lain); kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan 

usaha yang tidak sehat dan termasuk informasi yang 

dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) 

yang akan / 

sedang dilakukan 

penilaian, 

adanya 

kepastian dalam 

penetapan harga 

dan Kelancaran 

Pelaksanaan 

proses 

pengadaan 

 

10 Identitas pelapor dan isi 

laporan dugaan tindak 

korupsi / penerimaan 

gratifikasi dan 

penyalahgunaan wewenang 

yang dilakukan oleh 

pegawai; 

Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini 

memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 

Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu informasi 

publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

pemohon informasi publik dapat menghambat proses 

penegakan hukum dan termasuk informasi yang 

dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) 

Masyarakat 

enggan 

melaporkan 

dugaan Tindak 

korupsi dan 

penyalahgunaan 

wewenang 

sehingga 

menghambat 

terciptanya 

Wilayah Bebas 

Korupsi/WBK dan 

Wilayah Birokrasi 

Bersih & Melayani 

/ WBBM 

 

Masyarakat tidak 

ragu melaporkan 

Dugaan tindak 

korupsi dan 

penyalahgunaan 

wewenang 

sehingga 

mendorong 

terciptanya WBK 

dan WBBM 

Sampai dengan 

diperlukan untuk 

keperluan 

proses hukum 

oleh aparat 

hukum dan 

pengadilan 

11 Identitas pelapor dan isi 

laporan dugaan pelanggaran 

kode etik profesi, disiplin 

pegawai maupun tindakan 

pelanggaran hukum lainnya 

Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini 

memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 

Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu informasi 

publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

pemohon informasi publik dapat menghambat proses 

penegakan hukum dan termasuk informasi yang 

dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) 

 

Masyarakat / 

Karyawan enggan 

melaporkan 

pelanggaran kode 

etik profesi, disiplin 

pegawai maupun 

tindakan 

pelanggaran 

Masyarakat tidak 

ragu melaporkan 

Dugaan 

pelanggaran 

kode etik profesi 

/pegawai 

maupun tindakan 

pelanggaran 

Sampai dengan 

diperlukan untuk 

keperluan 

proses hukum 

oleh aparat 

hukum dan 

pengadilan 
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 hukum lainnya 

sehingga 

menghambat 

proses penegakan 

hukum 

 

hukum lainnya 

12 Lokasi Server, Internet 

Protocol/IP Adress Private, 

Bandwidht Management, 

Sistem Managemen 

Database. Kode Akses 

Elektronik dan Sistem 

Keamanan Elektronik. 

Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini 

memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No.14 

Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf J yaitu 

informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan 

Undang – undang sehingga termasuk informasi yang 

dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) 

Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi 

tertimbang yaitu 

- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 ayat 1 yaitu 

Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang 

tersendiri setiap Penyelenggara Sistem Elektronik 

wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang 

memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat 

melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, 

kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik 

dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut 

- UU Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi 

pasal 22 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan 

tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke 

jaringan telekomunikasi; dan atau akses ke jasa 

telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan 

telekomunikasi khusus 

 

 

 

 

Tindakan kriminal 

pengrusakan, 

pencurian data 

dan 

penyalahgunaan 

hak akses 

Melindungi/ 

mengamankan 

perangkat serta 

data 

Sampai ada UU  

yang 

membolehkan  
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13 User name dan Password 

Aplikasi yang dipergunakan 

Pengadilan Agama 

Putussibau 

 

Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini 

juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu  

- UU Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi 

pasal 22 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan 

tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke 

jaringan telekomunikasi; dan atau akses ke jasa 

telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan 

telekomunikasi khusus 

- PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 

Sistem Dan Transaksi Elektronik pasal 22 yaitu 

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga 

kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, 

keteraksesan,ketersediaan, dan dapat ditelusurinya 

suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Untuk itu termasuk informasi 

yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada 

publik) 

 

Penyalahgunaan 

oleh pihak lain 

yang tidak 

bertanggung jawab 

 

Menjaga 

Keamanan Data 

dan Informasi 

yang tersimpan 

dalam setiap 

aplikas 

 

Sampai dengan 

diperlukan untuk 

keperluan 

proses hukum 

oleh aparat 

hukum dan 

pengadilan 

 

14 Informasi dalam proses 

musyawarah hakim, 

termasuk advisblaad 

Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini 

memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No.14 

Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf J yaitu 

informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan 

Undang – undang sehingga termasuk informasi yang 

dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik). 

Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi 

tertimbang yaitu 

- UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 59 

ayat (3) yaitu : Rapat Permusyawaratan hakim 

bersifat rahasia 

Menghindari 

intervensi para 

pihakbaik yang 

berkepentingan 

maupun tidak  

Menjaga 

independensi 

hakim dalam 

memutus perkara 

Sampai ada UU  

atau peraturan 

yang 

membolehkan 
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- UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman pasal 14 ayat (1) yaitu Putusan diambil 

berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang 

bersifat rahasia 

 

15 Informasi mengenai  identitas 

para pihak dalam perkara 

perceraian  

Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini 

memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No.14 

Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf J yaitu 

informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan 

Undang – undang sehingga termasuk informasi yang 

dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik). 

Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi 

tertimbang yaitu : 

- UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 80 

ayat (2) yaitu Pemeriksaan gugatan perceraian 

dilakukan dalam sidang tertutup.” 

 

Menbuka atau 

menyebarkan aib 

para pihak  

Menutup aib dan 

privasi  dari para 

pihak  

Sampai ada UU  

atau peraturan 

yang 

membolehkan 

16 Catatan dan dokumen yang 

diperoleh dalam proses 

mediasi di pengadilan 

Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini 

memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No.14 

Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf J yaitu 

informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan 

Undang – undang sehingga termasuk informasi yang 

dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik). 

Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi 

tertimbang yaitu : 

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 35 

ayat (4) yaitu Catatan Mediator wajib dimusnahkan 

dengan berakhirnya proses Mediasi 

- Lampiran V Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Tersebarnya 

kerahasian 

informasi yang 

terungkap dalam 

proses mediasi 

Melindungi 

kerahasian 

informasi yang 

terungkap dalam 

proses mediasi 

Sampai ada UU  

atau peraturan 

yang 

membolehkan 
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Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola 

Mediasi di Pengadilan mengenai Pedoman Perilaku 

Mediator  

 Pasal 4 ayat (6) yaitu Mediator wajib menjaga 

kerahasian informasi yang terungkap dalam 

proses mediasi  

 Pasal 4 ayat (7) yaitu Mediator wajib 

memusnahkan catatan-catatan dalam proses 

mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi 

 Pasal 5 yaitu Mediator wajib memelihara 

kerahasiaan, baik dalam bentuk perkataan 

maupun catatan, yang terungkap dalam proses 

mediasi 

 

 

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh : 

NO NAMA JABATAN UNIT KERJA 

1 Achmad Syauqi, S.H.I. Ketua/Atasan PPID Pengadilan Agama Putussibau 

2 Zulkifli, S.H.I. Wakil Ketua/Atasan PPID Pengadilan Agama Putussibau 

3 H. Abi Hurairah, S.Ag. PPID Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau 

4 Abang Agus Sabli, S.H.I. PPID Kesekretariatan Pengadilan Agama Putussibau 

5 Eksani Pejabat Penanggung Jawab Informasi Pengadilan Agama Putussibau 

6 Utin Masayu, S.H Pejabat Penanggung Jawab Informasi Pengadilan Agama Putussibau 

7 H. Hasim, S.H.I Pejabat Penanggung Jawab Informasi Pengadilan Agama Putussibau 

8 Nurminah, S.H.I Pejabat Penanggung Jawab Informasi Pengadilan Agama Putussibau 
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V. HASIL KAJIAN DAN REKOMENDASI 

Setelah diadakan uji konsekuensi internal melalui pertemuan internal di Pengadilan Agama 

Putussibau yang melibatkan Ketua/Atasan PPID, Wakil Ketua/Atasan PPID, PPID Kepaniteraan, 

PPID Kesekretariatan dan Pejabat Penanggung Jawab Informasi, diperoleh hasil kajian sebagai 

berikut: 

NO INFORMASI Hasil Kajian dan Rekomendasi 

1 Data Informasi kepegawaian menyangkut data 

pribadi yang menyangkut riwayat dan kondisi 

anggota keluarganya serta data lainnya yang 

berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata 

elektronik PNS & arsip dokumen kepegawaian) 

Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak 

memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut, 

kecuali ada UU atau peraturan lain yang di 

lakukan perubahan 

 

2 Data pribadi pegawai yang menyangkut 

riwayat kondisi dan perawatan pengobatan 

kesehatan fisik dan psikis 

Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak 

memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut, 

kecuali ada UU atau peraturan lain yang di 

lakukan perubahan 

3 Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan 

dijatuhi hukuman disiplin, sedang proses 

hukuman disiplin PNS, keberatan atas 

hukuman disiplin PNS, peninjauan kembali 

atas hukuman disiplin PNS; serta hasil 

pemeriksaan oleh pejabat/pegawai yang 

dikenakan hukuman disiplin; 

Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak 

memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut, 

kecuali ada UU atau peraturan lain yang di 

lakukan perubahan 

4 Data pribadi pegawai yang menyangkut 

kondisi keuangan dan rekening bank 

Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak 

memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut, 

kecuali ada UU atau peraturan lain yang di 

lakukan perubahan 

5 Identitas pegawai yang mengajukan ijin 

perceraian/perkawinan, proses pemberian/ 

penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang 

dan keterangan untuk melakukan perceraian 

Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak 

memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut, 

kecuali ada UU atau peraturan lain yang di 

lakukan perubahan 

6 Identitas pegawai yang diduga melakukan 

tindak pidana dan sedang Menjalani proses 

hukum baik dalam tahap penyelidikan, 

penyidikan, dan pemeriksaan disidang 

pengadilan 

Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak 

memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut, 

kecuali ada UU atau peraturan lain yang di 

lakukan perubahan 

7 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 

PNS yaitu daftar yang berisikan hasil penilaian 

pegawai selama melaksanakan tugasnya 

dalam jangka waktu tertentu 

Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak 

memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut, 

kecuali ada UU atau peraturan lain yang di 

lakukan perubahan 

8 Arsip Dinamis berupa surat- surat yang 

sifatnya rahasia yaitu surat keluar, surat 

masuk, nota dinas, telaahan staf, dan naskah 

dinas lainnya yang bersifat rahasia baik 

menyangkut rahasia negara maupun rahasia 

instansi 

Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak 

memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut, 

kecuali ada UU atau peraturan lain yang di 

lakukan perubahan 

9 Dokumen pengadaan barang dan jasa yang 

masih dalam proses lelang (Harga Perkiraan 

Sendiri /HPS, Dokumen Penawaran Kontrak, 

Berita Acara Pelelangan dan lain-lain); 

Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak 

memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut, 

kecuali ada UU atau peraturan lain yang di 

lakukan perubahan 
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10 Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak 

korupsi / penerimaan gratifikasi dan 

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan 

oleh pegawai; 

Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak 

memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut, 

kecuali ada UU atau peraturan lain yang di 

lakukan perubahan 

11 Identitas pelapor dan isi laporan dugaan 

pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai 

maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya 

Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak 

memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut, 

kecuali ada UU atau peraturan lain yang di 

lakukan perubahan 

12 Lokasi Server, Internet Protocol/IP Adress 

Private, Bandwidht Management, Sistem 

Managemen Database. Kode Akses Elektronik 

dan Sistem Keamanan Elektronik. 

Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak 

memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut, 

kecuali ada UU atau peraturan lain yang di 

lakukan perubahan 

13 User name dan Password Aplikasi yang 

dipergunakan Pengadilan Agama Putussibau 

Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak 

memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut, 

kecuali ada UU atau peraturan lain yang di 

lakukan perubahan 

14 Informasi dalam proses musyawarah hakim, 

termasuk advisblaad 

Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak 

memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut, 

kecuali ada UU atau peraturan lain yang di 

lakukan perubahan 

15 Informasi mengenai  identitas para pihak 

dalam perkara perceraian  

Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak 

memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut, 

kecuali ada UU atau peraturan lain yang di 

lakukan perubahan 

16 Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam 

proses mediasi di pengadilan 

Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak 

memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut, 

kecuali ada UU atau peraturan lain yang di 

lakukan perubahan 

 

VI. PENUTUP 

Demikian laporan hasil uji konsekuensi ini disusun oleh PPID Pengadilan Agama Putussibau 

dimaksudkan agar penyusunan Informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun 

secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada 

peraturan perundang-undangan, maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang 

ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup 


