
 

PENETAPAN 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN 

NOMOR 01 TAHUN 2017 

TENTANG 

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

 

 

 

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan 
dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi 
Publik. 

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan 
bersifat ketat dan terbatas. 

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon 
Informasi Publik badan publik wajib membuat 
pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan 
yang diambil. 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, dan huruf c maka perlu menetapkan 
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi 
yang Dikecualikan 

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Pengklasifikasian Informasi 
Publik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun... Nomor..., Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor...); 

MEMPERHATIKAN  Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 
2017 

MEMUTUSKAN 

 
MENETAPKAN  KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

PERTAMA  Informasi sebagaimana disebutkan pada 
lampiran I ini merupakan Informasi yang 
Dikecualikan. 

KEDUA  Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 
2017 yang tercantum dalam lampiran II 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Penetapan ini. 

   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI 

TAHUN 2017 

 

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas Bulan April Tahun 2017 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen telah 

dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini: 

 

INFORMASI 

 

DASAR HUKUM  

PENGECUALIAN  

INFORMASI 

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI 

PUBLIK 

 

Jangka Waktu 

 

DIBUKA DITUTUP 

DOKUMEN KONTRAK: 

1. Perjanjian Kontrak. 

2. Adendum Surat 

Perjanjian (apabila 

ada). 

3. Surat Penawaran, 

berserta Penawaran 

Harga. 

4. Syarat-Syarat Umum 

Kontrak. 

5. Syarat-Syarat Khusus 

Kontrak. 

6. Spesifikasi Umum. 

7. Spesifikasi Khusus. 

1. KUH Perdata : 

a. Pasal 1338:” Semua persetujuan yang 

dibuat sesuai dengan undang-undang 

berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. Persetujuan 

itu tidak dapat ditarik kembali selain 

dengan kesepakatan kedua belah pihak, 

atau karena alasan-alasan yang 

ditentukan undang-undang. 

Persetujuan harus dilaksanakan dengan 

itikad baik. 

b. Pasal 1339:” Persetujuan tidak hanya 

mengikat apa yang dengan tegas 

ditentukan di dalamnya, melainkan juga 

1. Tidak boleh diungkapkan 

berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 

 

2. Apabila dibuka dan diberikan 

dapat mengganggu kepentingan 

perlindungan Hak atas 

Kekayaan Intelektual dan 

perlindungan dari persaingan 

usaha tidak sehat. 

 
3. Akan terjadi persaingan tidak 

sehat antara pelaku usaha jasa 

konstruksi mengingat dalam 

dokumen kontrak terdapat hal-

 30 Tahun 



 

8. Gambar Perencanaan 

(Shop drawing). 

9. Daftar Kuitansi dan 

Harga. 

10. Dokumen Penunjang: 

jaminan uang muka, 

jaminan pelaksanaan 

dan jaminan 

pemeliharaan. 

11. Surat Penunjukan 

Penyedia Barang dan 

Jasa. 

 

segala sesuatu yang menurut sifatnya 

persetujuan dituntut berdasar keadilan, 

kebiasaan, atau undang-undang. 

c. Pasal 1340: “Persetujuan hanya berlaku 

antara pihak-pihak yang membuatnya 

.persetujuan tidak dapat merugikan 

pihak ketiga; persetujuan tidak dapat 

memberi keuntungan kepada pihak 

ketiga selian dalam hal yang ditentukan 

dalam Pasal 1317. 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Jasa Konstruksi 

a. Pasal 2 Penyelenggaraan Jasa 

konstruksi berlandaskan pada asas 

...huruf e :” keseimbangan. 

Penjelasan:” yang dimaksud asas 

keseimbangan adalah bahwa 

penyelenggaraan jasa konstruksi harus 

berlandaskan pada prinsip yang 

menjamin terwujudnya keseimbangan 

antara kemampuan penyedia jasa dan 

beban kerjanya. Pengguna jasa dalam 

menetapkan penyedia jasa wajib 

mematuhi asas ini, untuk menjamin 

hal yang harus dilindungi yakni 

penawaran beserta lampirannya 

yang berisi antara lain analisa 

harga satuan dan metode 

pelaksanaan. Hal ini sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 6 ayat (3) huruf b kontrak 

termasuk informasi yang 

berkaitan dengan kepentingan 

perlindungan usaha dari 

persaingan usaha tidak sehat. 

 
4. Pelanggaran terhadap Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2000 

ini akan menimbulkan 

permasalahan terkait rahasia 

dagang serta persaingan tidak 

sehat di dalam pengadaan 

barang dan jasa. 

 



 

terpilihnya penyedia jasa yang paling 

sesuai, dan di sisi lain dapat 

memberikan peluang pemerataan yang 

proporsional dalam kesempatan kerja 

pada penyedia. 

b. Pasal 48 :” selain memuat ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, 

kontrak kerja konstruksi:...a. untuk 

layanan jasa perencanaan harus 

memuat ketentuan tentang Hak 

kekayaan intelektual. 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Tidak Sehat: 

a. Pasal 1 huruf f 

Persaingan usaha tidak sehat adalah 

persaingan antara pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi 

dan/atau pemasaran barang dan/atau 

jasa yang dilakukan dengan cara tidak 

jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha 

b. Pasal 23: ”Pelaku usaha dilarang 

bersekongkol dengan pihak lain untuk 



 

mendapatkan informasi kegiatan usaha 

pesaingnya yang diklasifikasikan 

sebagai rahasia perusahaan sehingga 

dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat. 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta Pasal 40: 

a. Ayat (1) Ciptaan yang dilindungi 

meliputi ciptaan dalam bidang ilmu 

pengetahuan,seni, dan sastra terdiri 

atas: ....h. karya arsitektur. 

b. Ayat (3) Perlindungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

termasuk Perlindungan terhadap 

ciptaan yang tidak atau belum 

dilakukan Pengumuman tetapi sudah 

diwujudkan dalam bentuk nyata yang 

memungkinkan penggandaan ciptaan 

tersebut 

5. Undang-undang No 30 Tahun 2000 tentang 

Rasia Dagang:  

a. Pasal 1 ayat (1):” Rahasia Dagang adalah 

informasi yang tidak diketahui oleh 

umum di Bidang Teknologi dan/atau 



 

bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena 

berguna dalam kegiatan usaha, dan 

dijaga kerahasiaannya oleh pemilik 

rahasia dagang. 

b. Pasal 3 Ayat (1):” rahasia dagang 

mendapat perlindungan apabila 

informasi tersebut bersifat rahasia, 

mempunyai nilai ekonomi,dan dijaga 

kerahasiaannya melalui upaya 

sebagaimana mestinya. 

c. Pasal 3 ayat (3) :” informasi dianggap 

mempunyai nilai ekonomi apabila sifat 

kerahasiaan informasi tersebut dapat 

digunakan untuk menjalankan kegiatan 

atau usaha yng bersifat komersial atau 

dapat meningkatkan secara ekonomis. 

6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 14 Tahun 

2016 Pasal 21 ayat (1) Setiap badan publik 

wajib membuka akses informasi publik bagi 

setiap pemohon informai publik, kecuali 

informasi yang dikecualikan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang nomor 14. 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik., (2) Pengecualian informasi publik 



 

didasarkan pada pengujian tentang 

konsekuensi yang timbul apabila suatu 

informasi diberikan serta setelah 

dipertimbangkan dengan seksama bahwa 

menutupi informasi publik dapat 

melindungi kepentingan yang lebih besar 

daripada membukanya atau sebaliknya. 

 

 


