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PUTUSAN 

Nomor: 21/PTS/KIP-SU/XI/2017 

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

1. IDENTITAS  

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, 

memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi 

Nomor: 39/KIP-SU/S/IV/2017 yang diajukan oleh:   

Nama                  :  Suherly Harahap 

Alamat                : Dusun V Jalan Medan – Binjai KM 12,9 No. 2 Desa Mulio Rejo  

Sunggal 

 

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon  

Terhadap 

 

Nama  : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi  

Sumatera Utara 

 

Alamat       :   Jalan Brigjen Katamso Nomor: 45 Medan 

 

 

Yang diwakili:  

1. Nama  : Erwin Ananda, SH, MH 

    Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pegendalian Pertanahan 

2. Nama  : Deni Prasetyo, SE, MM 

    Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha 

3. Nama  : Mu‟ali Guntara, ST 

    Jabatan : Kasi Pengukuran Bidang 

4. Nama  : Mindo Desima Sianturi, SH 

    Jabatan : Plt. Kasi Sengketa dan Konflik Pertanahan 

5. Nama  :  Febby Richard Immanuel L. Tobing, SH 

    Jabatan :  Mediator Pertanahan 

Masing-masing memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Sumatera Utara, Jalan Brigjen Katamso Nomor: 45 Medan baik secara 

bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri khusus untuk dan atas 

nama Pemberi Kuasa mewakili Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Sumatera Utara selaku Termohon dalam perkara Permohonan Penyelesaian 

Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Suherly Harahap dengan Nomor 

Register: 39/KIP-SU/S/IV/2017 pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. 
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Selanjutnya disebut sebagai Termohon  

[1.2]   Telah membaca surat permohonan Pemohon; 

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; 

Telah mendengar keterangan Termohon; 

Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon; 

2. DUDUK PERKARA 

A.  Pendahuluan 

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian 

sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara 

pada tanggal 20 Desember 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 39/KIP-

SU/S/IV/2017. 

Kronologi 

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat 

tanggal 21 Oktober 2016 disertai dengan bukti tanda terima tanggal tanggal 21 

Oktober 2016 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Kantor Wilayah Pertanahan/ATR Provinsi Sumatera Utara. 

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan :  

- Bahwa berdasarkan surat dinas BPN-RI Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara 

nomor : 1343/600.18/X/2011 tanggal Medan, 5 Oktober 2011 isi point/ angka 2 

dinyatakan sbb: “ Bahwa areal yang dituntut oleh sdr Suherly Harahap seluas 42 ha, 

merupakan bagian dari areal HGU PTPN II, terdaftar dengan sertifikat HGU No. 

109/Muliorejo tanggal 20 Juni 2003 seluas 1433,28 Ha berakhir tanggal 8 Juni 2028 

dst. 

- Bahwa dijelaskan juga dalam surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli 

Serdang Nomor : 508/13.12.07/V/2015 tanggal Lubuk Pakam, 4 Mei 2015 paragraph 

kedua menyatakan…Sertifikat HGU Nomor 109/Muliorejo merupakan hasil 

penggabungan dari HGU No.28 dan HGU No. 81/ Muliorejo dst. 

 

Berdasarkan dengan fakta itu Pemohon meminta data/ salinan dokumen sbb yaitu : 

1. Salinan/ fotokopi (gambar) peta hasil perubahan atas „peta pendaftaran‟ karena 

adanya penggabungan HGU No. 28 dan HGU No. 81/Muliorejo tersebut 

sebagaimana dimaksud dalam PMNA No. 3 tahun 1997 Pasal 42 ayat satu (1) dan 

dua (2). 

(1)  : “ Apabila terjadi penggabungan pemisahan atau pemecahan bidang-bidang 

tanah yang telah terdaftar, maka dilakukan penetapan batas dan pengukuran 

kembali. 

(2)  : “Untuk bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan 

gambar ukur baru dan dilakukan perubahan pada peta pendaftarannya. 

2. Salinan/ fotokopi peta pendaftaran tanah lampiran HGU No. 28 dan HGU No. 81 

yang telah diberi catatan (dicantumkan) kata dengan kalimat sebagai berikut : “ 

Tidak berlaku lagi….dst, sebagaimana dimaksud dalam PMNA No. 3 tahun 1997 

Pasal 135 ayat Tiga (3), ayat empat (4) dan terkususnya ayat enam (6). 

3. Salinan/ fotokopi yang diberi cap dinas sesuai aslinya dari surat pernyataan 

pelepasan hak dengan menerima ganti rugi, nomor surat 01/PH/440357/14/2014 

tentang tanah PT. Perkebunan Nusantara II yang telah dibebaskan untuk jalan TOL 

Medan – Binjai disertai Hard Copy dan Soft Copynya dari gambar peta bidang 

tanah yang dilepaskan. 
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[2.3] Pemohon mengajukan Surat Keberatan melalui surat tanggal 08 November  

2016 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 10 November 2016 yang 

ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. 

[2.4] Bahwa terhadap surat keberatan diajukan Pemohon mengenai sengketa 

informasi a quo sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon 

memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis melalui surat Nomor: 

610/12.200.6/XI/2016 tanggal 30 November 2016 disertai dengan bukti tanda 

terima tanggal 15 Desember 2016.  

[2.5]  Bahwa sengketa informasi a quo, telah disidangkan pada: 

a. Persidangan Pertama tanggal 23 Mei 2017, Pemohon  dan Kuasa Termohon  

Hadir.  

b. Persidangan Kedua tanggal 12 Juli 2017, Pemohon dan Kuasa Termohon 

Hadir. 

c. Persidangan Ketiga tanggal 31 Juli 2017, Pemohon Hadir dan Kuasa 

Termohon Tidak Hadir. 

d. Persidangan Keempat tanggal 05 Oktober 2017, Pemohon dan Kuasa 

Termohon Hadir. 

e. Persidangan Kelima tanggal 06 November 2017, Pemohon dan Kuasa 

Termohon Hadir 

 

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

[2.6]  Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik 

kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak puas terhadap 

tanggapan/jawaban secara tertulis atas surat keberatan. 

 

Tujuan permohonan informasi Publik 

[2.7] Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah ingin 

mengetahui dan mendapatkan kepastian terkait keberadaan areal tanah 

Pemohon/ Ahli waris Ishak KRPT No. 413 seluas ± 12.000M yang sekarang 

sedang diperjuangkan. 

Petitum 

[2.8] Adapun petitum Pemohon adalah: 

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka 

sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon. 

2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan 

informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh 

Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.  

 

B. Alat Bukti 

Keterangan Pemohon 

  [2.9] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 Mei 2017, Pemohon 

menyampaikan keterangan bahwa: 

1. Pemohon menyatakan sudah jelas dengan posisi kasus yang dibacakan Majelis 

Komisioner. 

2. Berdasarkan PMNA No: 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa informasi tentang data 

fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan 

buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang 

berkepentingan secara visual atau secara tertulis. 
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3. Peta hasil perubahan Sertifikat HGU Nomor:109/Muliorejo tidak ditemukan dalam 

website Termohon.  

4. Menurut Pemohon, apabila Termohon menyatakan bahwa informasi yang 

dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 6 Tahun 2013, namun 

menurut Pemohon ada peraturan lain yang lebih tinggi diantaranya Pasal 34 PP 24 

Tahun 1997 menyatakan bahwa Setiap orang yang berkepentingan berhak 

mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, 

daftar tanah, surat ukur dan buku tanah. Pasal 187 (1) PMNA Nomor: 3 Tahun 1997 

menyatakan bahwa informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada 

pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan 

dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara 

tertulis. Pasal 187 (2) menyatakan bahwa informasi tertulis tentang data fisik dan 

data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

diberikan dalam bentuk surat keterangan pendaftaran tanah. Pasal 187 (3) 

menyatakan bahwa Surat keterangan pendaftaran tanah sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan bentuk sesuai daftar isian 209. 

5. Bahwa areal yang dituntut oleh sdr Suherly Harahap seluas 42 ha, merupakan 

bagian dari areal HGU PTPN II, terdaftar dengan sertifikat HGU No. 109/Muliorejo 

tanggal 20 Juni 2003 seluas 1433,28 Ha berakhir tanggal 8 Juni 2028 

 

 Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 12 Juli 2017, Pemohon 

menyampaikan keterangan bahwa: 

1. Pemohon menyatakan menyerahkan kesimpulan pada Majelis Komisioner dalam 

persidangan. 

 

 Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 31 Juli 2017, Pemohon 

menyampaikan keterangan bahwa: 

1. Untuk informasi yang dimohonkan pada Angka 3, ada pada Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi  Kab. Deli Serdang, sehingga Pemohon tidak lagi 

membutuhkan informasi tersebut.  

 

              Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 05 Oktober 2017, Pemohon 

menyampaikan keterangan bahwa: 

1. Pemohon tetap pada kesimpulannya yang sudah diberikan dalam persidangan, 

dan Pemohon membawa alat bukti berupa gambar peta yang menyatakan 

bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon bukan informasi dalam 

kategori yang dikecualikan. 

2. Sertifikat HGU Nomor 109/Muliorejo merupakan penggabungan dari HGU 

sebelumnya yaitu hasil penggabungan dari HGU No.28 dan HGU No. 81/ 

Muliorejo. Apabila dua HGU digabung pada tahun 2003 sesuai dengan petunjuk 

peraturan pertanahan maka peta pendaftarannya harus dirubah. Sehingga 

Pemohon memohonkan data perubahan tersebut kepada Termohon. 

3. Mengenai permohonan informasi pada Angka 3, Pemohon tidak lagi 

membutuhkan informasi tersebut karena berdasarkan surat yang berasal dari 

PPID kementerian PUPR menyatakan bahwa informasi mengenai salinan/ 

fotokopi yang diberi cap dinas sesuai aslinya dari surat pernyataan pelepasan 

hak dengan menerima ganti rugi tidak ada pada Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi  Sumatera, informasi tersebut ada pada Kantor 

Pertanahan Kab. Deli Serdang. 
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Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 06  November 2017, Pemohon 

menyampaikan keterangan bahwa: 

1. Pasal 187 (1) PMNA Nomor: 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa informasi 

tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada pendaftaran, daftar tanah, 

surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada 

pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis. 

2. Pasal 188 (1) PMNA Nomor: 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa informasi dalam 

peta pendaftaran dapat diberikan dalam bentuk salinan atau fotokopi bagian peta 

yang dimaksud yang diberi catatan yang menyebutkan pihak yang meminta 

informasi tersebut dan keperluannya.  

3. Ada kepemilikan tanah Pemohon atas penggabungan HGU.  

4. Pemohon menyatakan bahwa Sertifikat HGU Nomor: 109/Muliorejo merupakan 

hasil penggabungan dari HGU Nomor: 28 dan HGU Nomor: 81/Muliorejo. 

 

Surat-surat Pemohon 

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti 

surat-surat tertulis sebagai berikut: 

Bukti P-1 Fotokopi KTP Pemohon atas nama Suherly Harahap 

Bukti P-2 Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada  

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor 

Wilayah Pertanahan/ATR Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 

Oktober 2016 disertai dengan bukti tanda terima tanggal tanggal 

21 Oktober 2016. 

Bukti P-3 Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 08 

November 2016 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 10 

November  2016. 

Bukti P-5 Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada 

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 20 Desember 

2016. 

Bukti P-6 Salinan Kesimpulan Pemohon dalam Sengketa Informasi Publik 

Registrasi Nomor: 39/KIP-SU/S/IV/2017 tanggal 23 Mei 2017.  

 

 

Keterangan Termohon 

[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 Mei 2017, Kuasa Termohon 

menyampaikan keterangan bahwa: 

1. Kuasa Termohon  menyatakan sudah jelas dengan posisi kasus yang dibacakan 

Majelis Komisioner. 

2. Kuasa Termohon  sudah memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis melalui 

surat Nomor: 610/12.200.6/XI/2016 tanggal 30 November 2016.  

3. Kuasa Termohon  menyatakan bahwa Pemohon sudah menerima peta bidang 

Nomor: 65 Tahun 1997. 
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4. Untuk permohonan informasi Angka 1 mengenai masalah prosedur sudah diuji di 

PTUN dan gugatan Pemohon ditolak. 

5. Untuk permohonan informasi Angka 2, adalah informasi yang dikecualikan 

berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 6 Tahun 

2013  Pasal 12 Ayat 4 huruf (i) dan Pasal  13 huruf (a). 

6. Untuk permohonan informasi Angka 3, tidak dimiliki oleh Kuasa Termohon karena 

informasi tersebut merupakan ranah yang dimiliki dan dikuasi oleh Tim Khusus 

yaitu Panitia Pengadaan tanah untuk Jalan Tol Medan-Binjai. 

7. Bahwa permintaan informasi peta untuk kepentingan pelayanan publik dan 

keterbukaan informasi telah disajikan dalam bentuk peta online melalui website 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan alamat: 

www.peta.bpn.go.id 

8. Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 

Tahun 1997 bahwa data fisik dan data yuridis bahwa data fisik dan data yuridis 

yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu 

untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. 

9. Bahwa permintaan peta yang  dicap dan ditandatangani tidak dapat diberikan 

karena data tersebut bersifat ketat dan terbatas sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 

Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan 

peta tersebut merupakan bagian dari warkah pengukuran dalam rangka 

pendaftaran tanah yang termasuk informasi publik yang dikecualikan untuk 

diberikan secara bebas sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI 

Nomor: 6 Tahun 2013  Pasal 12 Ayat 4 huruf (i) dan Pasal  13 huruf (a) bahwa 

informasi yang dikecualikan hanya dapat diberikan kepada instansi Pemerintah 

dalam hal menjalankan tugasnya membutuhkan informasi dari Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia. 

10. Peta hasil perubahan Sertifikat HGU Nomor:109/Muliorejo tidak diupdate dalam 

website Termohon. Peta yang diupdate adalah peta-peta yang sifatnya tema-tema 

atau umum dan bisa diakses oleh publik. Peta hasil perubahan Sertifikat HGU 

Nomor:109/Muliorejo tidak diupdate karena informasi yang dikecualikan dan 

merupakan bagian dari warkah yang dinyatakan dalam Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional RI Nomor: 6 Tahun 2013.   

11. Bahwa memang benar Pasal 34 PP 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa Setiap 

orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang 

tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah. 

Namun hal ini berlaku pada saat akan dilaksanakan cek bersih untuk tanah yang 

sudah bersertifikat ketika ada transaksi jual beli atau pemindahtanganan. 

12.  Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar tanah hanya terbuka bagi 

instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. 

13. Badan Pertanahan Nasional Provinsi  Sumatera Utara terlibat sebagai Satuan tugas 

dalam masalah perkara pelepasan hak atas tanah. Dalam hal pembayaran ganti 

rugi ketika akan dilakukan pembayaran maka alas hak/surat tanah akan ditarik oleh 

pihak yang melakukan pembayaran yaitu instansi yang membutuhkan tanah. 

Misalnya Pembebasan jalan Tol Medan-Binjai untuk kepentingan PU, maka PU 

akan melakukan pembayaran dari dana APBN yang dikeluarkan oleh Kementerian 

PU. Kemudian yang melaksanakan inventarisasi dan investigasi di lapangan ada 

Satgas BPN yang akan turun ke lapangan yang bekerja dengan tim untuk 

melakukan pengukuran dsb. 

14.  Untuk informasi yang dimohkan angka 3 tidak dikuasai oleh Kuasa Termohon.  

http://www.peta.bpn.go.id/
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15.  Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah 

diberikan dalam bentuk surat keterangan pendaftaran tanah. 

 

 Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 12 Juli 2017, Kuasa Termohon 

menyampaikan keterangan bahwa Kuasa Termohon menyerahkan kesimpulan 

pada Majelis Komisioner dan tetap pada pendiriannya sesuai dengan kesimpulan 

yang disampaikan yang menyatakan bahwa 

1. Salinan/ fotokopi (gambar) peta hasil perubahan atas „peta pendaftaran‟ karena 

adanya penggabungan HGU No. 28 dan HGU No. 81/Muliorejo serta Salinan/ 

fotokopi peta pendaftaran tanah lampiran HGU No. 28 dan HGU No. 81 yang telah 

diberi catatan (dicantumkan) kata dengan kalimat sebagai berikut : “ Tidak berlaku 

lagi….dst,  tidak dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut: 

a.  Bahwa permintaan informasi peta untuk kepentingan pelayanan publik dan 

keterbukaan informasi telah disajikan dalam bentuk peta online melalui website 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan 

alamat: www.peta.bpn.go.id 

b.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 

Tahun 1997 bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar 

nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk kepentingan 

pelaksanaan tugasnya. 

c.  Bahwa permintaan peta yang  dicap dan ditandatangani tidak dapat diberikan 

karena data tersebut bersifat ketat dan terbatas sesuai Pasal 2 Ayat 2 Undang-

Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan 

peta tersebut merupakan bagian dari warkah pengukuran dalam rangka 

pendaftaran tanah yang termasuk informasi publik yang dikecualikan untuk 

diberikan secara bebas sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

RI Nomor: 6 Tahun 2013  Pasal 12 Ayat 4 huruf (i) dan Pasal  13 huruf (a) 

bahwa informasi yang dikecualikan hanya dapat diberikan kepada instansi 

Pemerintah dalam hal menjalankan tugasnya membutuhkan informasi dari 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 

d.  Berdasarkan Pasal 34 PP Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

Bagian Kelima Tentang Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis yang berbunyi: 

(1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data 

yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur 

dan buku tanah; 

(2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya 

terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan 

tugasnya; 

(3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh 

Menteri. 

e.  Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: “Sebelum melakukan 

perbuatan hukum mengenai bidang tanah tertentu para pihak yang 

berkepentingan perlu mengetahui data mengenai bidang tanah tersebut. 

Sehubungan dengan sifat terbuka data fisik dam data yuridis yang tersimpan 

dalam peta pendaftaran, daftar tanah, buku tanah dan surat ukur, siapapun 

yang berkepentingan berhak untuk mengetahui keterangan yang diperlukan. 

Tidak digunakannya hak tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. 

Dalam hal ini sebagai contoh ketika ada jual beli atas tanah yang sudah 

http://www.peta.bpn.go.id/
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bersertifikat maka sebelum perbuatan hukum tersebut dilakukan maka 

sebaiknya dilakukan cek bersih atas sertifikat tersebut. 

f.  Daftar nama sebenarnya tidak memuat keterangan mengenai tanah, melainkan 

memuat keterangan mengenai orang perseorangan atau badan hukum dalam 

hubungan dengan tanah yang dimilikinya. Keterangan ini diperlukan oleh 

instansi-instansi Pemerintah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. 

g.   Dalam Pasal 187 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Bagian 

Kesepuluh Perihal Penyajian Informasi Data Fisik dan Data yuridis: 

(1) Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada pendaftaran, 

daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat 

diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara 

tertulis.  

(2) Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang 

tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk 

surat keterangan pendaftaran tanah. 

2. Bahwa permohonan informasi mengenai salinan/fotokopi yang diberi cap dinas 

sesuai aslinya dari surat pernyataan pelepasan hak dengan menerima ganti rugi, 

nomor surat 01/PH/440357/14/2014 tentang tanah PT. Perkebunan Nusantara II 

yang telah dibebaskan untuk jalan Tol Medan-Binjai disertai hardcopy dan 

softcopynya dari gambar peta bidang tanah yang dilepaskan juga tidak dapat 

diberikan karena tidak terdaftar di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Sumatera Utara.  

 

 

 Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 31 Juli 2017, Kuasa Termohon 

tidak hadir dalam persidangan ajudikasi nonlitigasi, sehingga tidak ada 

keterangan apapun.  

 

 Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 05 Oktober 2017, Kuasa 

Termohon menyampaikan keterangan bahwa: 

1. Kuasa Termohon belum membawa hasil uji konsekuensi pada persidangan.  

2. Kuasa Termohon meminta penjelasan kepada Majelis Komisioner tentang 

bagaimana pengaturan dan cara pembuatan uji konsekuensi dari Sengketa 

Informasi Publik Registrasi Nomor: 39/KIP-SU/S/IV/2017.  

 

 Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 06 November 2017, Kuasa 

Termohon menyampaikan keterangan bahwa: 

1. Untuk permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon mengenai HGU, 

terhadap informasi tersebut yang berkaitan dengan dokumen HGU adalah surat-

surat penting atau berharga yang mempengaruhi status kepemilikan sebidang 

tanah yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. Dokumen HGU bisa berupa 

data fisik dan data yuridis. Data fisik itu salah satu contohnya adalah peta. Bahwa 

berdasarkan Pasal 12 Ayat 4 huruf (i) dan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 6 Tahun 2013 tentang Informasi publik di 

Lingkungan Badan Pertanahan Nasional dinyatakan bahwa “Buku Tanah, Surat 

Ukur dan Warkahnya merupakan informasi yang dikecualikan. Sehingga apabila 

ketentuan tersebut dilanggar maka konsekuensinya adalah Pasal 54 Ayat (1) UU 

KIP menyatakan Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses 



 

9 
 

dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, 

huruf h, huruf i dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) 

2. Sesuai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 yaitu: 

Kepala Kantor Pertanahan yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan 

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan dalam peraturan 

pelaksanaanya serta ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaan tugas kegiatan 

pendaftaran tanah dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

3. Penggabungan peta HGU yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bisa diberikan 

karena informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan 

peraturan pelaksana dalam instansi Termohon. Apabila informasi itu diberikan bisa 

mempengaruhi status bidang tanah. 

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 

Tahun 1997 bahwa data fisik dan data yuridis bahwa data fisik dan data yuridis 

yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah 

tertentu untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya misalnya  dalam hal balik nama. 

5. Untuk masalah keperdataan, Termohon tidak bisa melakukan uji materil mengenai 

status keperdataan seseorang. Apabila Pemohon merasa memiliki tanah yang 

terletak dalam HGU PTPN, maka seharusnya Pemohon mengajukan gugatan 

perdata ke pengadilan yang berwenang. Kemudian pengadilan yang akan 

memutuskan siapa yang berhak menjadi pemilik tanah yang sah.  

6. Mengenai peta penggabungan yang disebut surat ukur tidak tidak disajikan dalam 

bentuk online dalam website Termohon 

 

Surat-surat Termohon 

[2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti 

surat-surat tertulis sebagai berikut: 

Bukti T-1 Salinan surat Nomor: 610/12.200.6/XI/2016 tanggal 30 November 

2016. 

Bukti T-2 Salinan surat kuasa khusus Nomor: 891/18-12.600/V/2017 dari 

Bambang Priono, SH, MH sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional kepada Erwin Ananda, SH, MH (Kepala 

Bidang Penanganan Masalah dan Pegendalian Pertanahan); Deni 

Prasetyo, SE, MM (Kepala Bagian Tata Usaha); Mu‟ali Guntara, 

ST (Kasi Pengukuran Bidang); Mindo Desima Sianturi, SH (Plt. 

Kasi Sengketa dan Konflik Pertanahan); dan Febby Richard 

Immanuel L. Tobing, SH (Mediator Pertanahan) Masing-masing 

memilih alamat pada Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Sumatera Utara, Jalan Brigjen Katamso Nomor: 45 

Medan baik secara bersama-sama maupun masing-masing atau 

sendiri-sendiri khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa 

mewakili Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Sumatera Utara selaku Termohon dalam perkara 

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang 

diajukan oleh Suherly Harahap dengan Nomor Register: 39/KIP-

SU/S/IV/2017 pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. 

Bukti T-3 Salinan Kesimpulan Termohon dalam Sengketa Informasi Publik 

Registrasi Nomor: 39/KIP-SU/S/IV/2017 tanggal 11 Juli 2017. 
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Bukti T-4 Salinan Uji Konsekuensi Termohon dalam Sengketa Informasi 

Publik Registrasi Nomor: 39/KIP-SU/S/IV/2017 tanggal 06 

November 2017. 

 

 

3.  KESIMPULAN PARA PIHAK 

Kesimpulan Pemohon 

   [3.1] Menimbang bahwa pada persidangan, Pemohon menyampaikan kesimpulan 

untuk merubah isi permohonan informasi. Pemohon hanya memohonkan 

informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] Angka 1, karena 

informasi yang dimohonkan pada angka 2 sudah termasuk pada informasi pada 

Angka 1, sedangkan informasi Angka 3 tidak lagi dimohonkan oleh Pemohon. 

 

Kesimpulan Termohon 

[3.2] Menimbang bahwa pada persidangan, Termohon menyampaikan kesimpulan 

bahwa informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] Angka 1 dan 

2 tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang termasuk dalam 

kategori dikecualikan, Sedangkan informasi Angka [3] tidak dimiliki dan dikuasai 

oleh Termohon.  

4. PERTIMBANGAN HUKUM 

[4.1]  Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah 

mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(UU KIP)  juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi 

Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik (Perki PPSIP). 

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 

36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan 

terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 

1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan 

memutus permohonan a quo;  

2. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan 

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 berpendapat sebagai berikut: 

1.  Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. 

[4.3]   Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf 

a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 

ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat 

(4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur 

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya 

mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan 

Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi 

Provinsi Sumatera Utara; 

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas 

menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi 

dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa 
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Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai 

dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi 

mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi a quo antara  

Suherly Harahap sebagai Pemohon terhadap Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Sumatera sebagai Termohon; 

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian 

sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi 

Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 20 Desember 2016, dengan registrasi 

sengketa nomor: 39/KIP-SU/S/IV/2017; 

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan 

paragraf [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera 

Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 

 

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, 

   [4.7]  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, 

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto 

Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) 

Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat 

(2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki 

PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik 

yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu 

menempuh upaya keberatan kepada Termohon; 

 [4.8]  Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan 

Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan: 

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai 

berikut: 

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang 

dapat membuktikan  Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.  
 

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang 

perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi 

Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu 

Tanda Penduduk dengan NIK: 1207231802700001 atas nama Suherly 

Harahap; 

 [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai dengan 

paragraf [4.8], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat 

kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi 

a quo. 

 

3.  Kedudukan  Hukum  (Legal  Standing)  Termohon   

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 

UU KIP juncto Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g 

Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki 

PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak 

dalam Sengketa Informasi ini; 
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 [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik 

adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan 

tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi 

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.  

[4.12] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara; 

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10] sampai dengan  

paragraf [4.12], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat 

kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Termohon dalam sengketa 

informasi  a quo. 
 

4.  Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. 

[4.14]  Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa 

informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon 

kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai 

dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan 

Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai 

dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 juncto Pasal 5 huruf 

a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013; 

[4.15] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa: 

1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada 

Termohon tanggal tanggal 21 Oktober 2016 disertai dengan bukti tanda 

terima tanggal tanggal 21 Oktober 2016 

2. Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tanggal tanggal 08 

November 2016 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 10 November  

2016. 

3. Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi 

publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 20 

Desember 2016 

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] sampai dengan 

paragraf [4.15] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik 

Pemohon mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa 

informasi telah terpenuhi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang 

Nomor:  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan 

Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian 

Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 

1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). 
 

5. FAKTA PERSIDANGAN 

[5.1] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah mendengar 

keterangan Pemohon dan Termohon diketahui bahwa informasi yang 

dimohonkan Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] pada 

angka 2 adalah informasi yang sudah termasuk dalam informasi yang 

dimohonkan pada angka 1. Untuk informasi yang dimohonkan Pemohon 

sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] pada angka 3, Pemohon tidak 
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membutuhkan lagi informasi tersebut dan  tidak dimohonkan lagi informasinya 

kepada Termohon.  

 

6. PENDAPAT MAJELIS 

[6.1] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah mendengar 

keterangan Termohon diketahui bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon 

adalah informasi yang bersifat terbuka dan Pemohon telah mengajukan 

permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan 

prosedur yang diatur dalam UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP.  

 

 Mengenai uji konsekuensi Termohon terhadap isi informasi yang dimohonkan 

oleh Pemohon, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara 

berpendapat bahwa Termohon telah melakukan pengujian tentang konsekuensi 

mengenai satu persatu dari permohonan informasi yang dimohonkan oleh 

Pemohon yang menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor: 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala  BPN Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 

Nomor: 24 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI 

Nomor: 6 Tahun 2013 tentang Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan 

Nasional. Namun, Termohon tidak menggunakan konsideran lain selain 

peraturan-peraturan tersebut. Termohon tidak menggunakan suatu Undang-

Undang khusus tertentu yang kedududukannya lebih tinggi dari peraturan-

peraturan tersebut. Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya seharusnya 

digunakan dalam uji konsekuensi Termohon karena Undang-Undang yang lebih 

tinggi didahulukan penerapan kepentingannya daripada peraturan yang lebih 

rendah. Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara 

berpendapat bahwa Uji konsekuensi Termohon tidak sesuai dengan prosedur 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. Oleh karena itu Majelis Komisioner menolak Hasil Uji 

Konsekuensi Termohon.  

 

 Adapun dasar hukumnya menyebutkan: 

Pasal 17 huruf a s/d j Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa: 

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi 
Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: 

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu 
informasi 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 intelijen kriminal dan rencana-rencana yang 

berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk 
kejahatan transnasional; 

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum 
dan/atau keluarganya; dan/atau; 

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 atas 
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 
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c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan 
negara, yaitu: 
1.    informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan 
keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan 
pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam 
dan luar negeri; 

2.     dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan  
taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan 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 pangkalan 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 dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain 
yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau 
sangat rahasia; 

6.      sistem persandian negara; dan/atau 
7.      sistem intelijen negara. 
dst.......... 

 

[6.2] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah mendengar 

keterangan Pemohon dan Termohon diketahui bahwa informasi yang 

dimohonkan Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] pada 

angka angka 3 diketahui tidak terdaftar di Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Sumatera Utara. Termohon tidak memiliki kewajiban untuk 

memberikan informasi yang tidak berada di bawah penguasaan Termohon. 
  

           Adapun dasar hukumnya menyebutkan: 

           Pasal 6 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang        

Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:  

(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3)  Informasi Publik yang t idak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. informasi yang dapat membahayakan negara; 
b. informasi yang berkaitan dengan kepent ingan perlindungan usaha 

dari persaingan usaha t idak sehat ; 
c.  informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; 
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/ atau 
e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. 

 

7. KESIMPULAN 

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner 

berkesimpulan:  
 

[7.1]  Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, 

memeriksa dan memutus sengketa informasi a quo. 
 

[7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan 

permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo. 

[7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Badan Publik di 
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dalam sengketa informasi a quo. 

[7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan 

penyelesaian sengketa informasi a quo., 

[7.5]   Berdasarkan fakta persidangan,  diketahui bahwa Informasi yang dimohonkan 

Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] pada angka 2 

adalah informasi yang sudah termasuk dalam informasi yang dimohonkan pada 

angka 1, sedangkan informasi angka 3, Pemohon tidak membutuhkan lagi 

informasi tersebut. 

8. AMAR PUTUSAN 

Memutuskan 

[8.1] Mengabulkan  Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana yang  

dimaksud dalam paragraf [2.2] Angka 1 berupa Salinan gambar peta hasil 

perubahan atas „peta pendaftaran‟ karena adanya penggabungan HGU No. 28 

dan HGU No. 81/Muliorejo. 

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu 

Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si selaku Ketua merangkap Anggota Meyssalina M.I 

Aruan, S.Sos dan Abdul Jalil, SH, M.SP, masing-masing sebagai Anggota, pada 

hari Jumat  tanggal 10 November 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2017 oleh Majelis Komisioner 

yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana 

Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, tanpa dihadiri Pemohon dan Kuasa 

Termohon.  

                                                         Ketua Majelis 

 

  

 

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si) 

 

                 Anggota Majelis                                                            Anggota Majelis 

            

     

  

  (Meyssalina M.I Aruan, S.Sos)                                             (Abdul Jalil, SH, M.SP)                                     

Panitera  

 

      

 

                                     (Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si) 

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada 

masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 

1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 
 

                                                   Medan, 13 November 2017 

                                                    Petugas Kepaniteraan 

 

   

 

Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si 

  PEMBINA/IV-a 

  NIP. 19620309 198102 2 001 


