
 

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019 

(DI KECUALIKAN) 
 

 

Nama Unit Yang Menguasai : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur 

 

No Jenis Informasi Ringkasan Isi Informasi 

Penanggung Jawab 

Pembuatan atau 

Penerbitan 

Informasi 

Waktu dan 

tempat 

pembuatan 

informasi 

Bentuk 

Informasi 

yang 

Tersedia 

Informasi Yang Di 

Kecualikan 

Jangka waktu 

penyimpanan 

atau retensi arsip 

 
Bidang Promosi Penanaman Modal 

1. Perjanjian Kerjasama Naskah perjanjiian dengan 

DPMPTSP Prov. Jawa Timur 

Seksi Pemberdayaan 

Dunia Usaha 

Kantor DPMPTSP 

Prov. Kaltim 

Naskah 

Perjanjian 

Kerjasama 

Ya 5 Tahun 

 

 
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan 

 
Sektor Pertambangan 

 
Pertambangan Umum 

2. 

 

 Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) 

 Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi 

(batubara, mineral bukan logam, batuan, 

mineral) 

 Izin Usaha Pertambangan Operasi 

Produksi (batubara, Mineral, bukan 

logam, batuan, mineral) 

 Izin penempatan jaminan reklamasi & 

Pasca Tambang 

 Izin pencampuran batubara (Blending) 

 Izin pengolahan dan pemurnian 

(smelther) 

 Izin perubahan anggaran dasar 

 Izin perubahan direksi dan komisaris 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

 

 

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 



No Jenis Informasi Ringkasan Isi Informasi 

Penanggung Jawab 

Pembuatan atau 

Penerbitan 

Informasi 

Waktu dan 

tempat 

pembuatan 

informasi 

Bentuk 

Informasi 

yang 

Tersedia 

Informasi Yang Di 

Kecualikan 

Jangka waktu 

penyimpanan 

atau retensi arsip 

 Izin perubahan kepemilikan saham 

 Izin pemerataan dan penetaan lahan 

 
Bidang Kelistrikan 

1

.

3

 Izin usaha penyediaan tenaga listrik 

(IUPTL)  

 Izin Operasional (IO) 

 Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga listrik 

(IUJPTL) 

 Excess Power 

 Surat Keterangan Terdaftar Pembangkit 

Tenaga Listrik (SKT-TL) 

 Surat Tanda Pelaporan Usaha Penyediaan 

Tenaga Listrik (STP-TL) 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 

 
Bidang Geologi 

 

 
     

4.  Izin Pengeboran (SIP) 

 Izin Pengusahaan dan Pemanfaatan Air 

Tanah (SIPA) 

 Izin Pengeboran Air Tanah (SIPAT) 

 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 

 
Sektor Kehutanan 

      

5.  Ijin usaha industri primer hasil hutan 

kayu (IUPHHK) Kapasitas 2000 m3 -6000 

m3 - pergub No. 48 Tahun 2015 tentang 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

Selama masa 

berlaku perizinan 



No Jenis Informasi Ringkasan Isi Informasi 

Penanggung Jawab 

Pembuatan atau 

Penerbitan 

Informasi 

Waktu dan 

tempat 

pembuatan 

informasi 

Bentuk 

Informasi 

yang 

Tersedia 

Informasi Yang Di 

Kecualikan 

Jangka waktu 

penyimpanan 

atau retensi arsip 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

 Izin pembuatan dan penggunaan koridor 

 Izin pemanfaatan kayu pada areal 

penggunaan lain 

 Perpanjangan izin pemanfaatan kayu 

pada areal penggunaan lain 

 Izin pemanfaatan kayu pada areal hutan 

produksi yang dapat dikonversi atau 

tukar menukar kawasan hutan 

 Perpanjangan izin pemanfaatan kayu 

pada areal hutan produksi yang dapat 

dikonversi atau tukar menukar kawasan 

hutan 

 Hak pengelolaan hutan desa 

Penambahan ketentuan perizinan sarang 

burung wallet - PERGUB KALTIM No 10 

Tahun 2016 – Perubahan atas pergub 

kaltim nomor 48 Tahun 2015 

 Izin usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu 

pada hutan tanaman rakyat (IUPHHK-

HTR) –Pergub Kaltim No 25 Tahun 2016 – 

Perubahan kedua atas pergub kaltim 

nomor 48 tahun 2015 

 Izin usaha industri primer hasil hutan 

bukan kayu (IUIPHHBK) - PERGUB KALTIM 

No 25 Tahun 2016 – Perubahan kedua 

atas pergub kaltim nomor 48 tahun 2015 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

pribadi 

6.  Rekomendasi pelepasan kawasan hutan 

produksi yang dapat di konversi (HPK) 

 Rekomendasi usaha pemanfaatan hasil 

hutan kayu-hutan tanaman industri 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 



No Jenis Informasi Ringkasan Isi Informasi 

Penanggung Jawab 

Pembuatan atau 

Penerbitan 

Informasi 

Waktu dan 

tempat 

pembuatan 

informasi 

Bentuk 

Informasi 

yang 

Tersedia 

Informasi Yang Di 

Kecualikan 

Jangka waktu 

penyimpanan 

atau retensi arsip 

(IUPHHK-HTI) 

 Rekomedasi izin pinjam pakai kawasan 

hutan (IPPKH) 

 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

 
Sektor Perkebunan 

      

7.  Izin usaha perkebunan untuk budidaya 

(IUP – B) lintas Kab/Kota 

 Izin usaha perkebunan untuk budidaya 

(IUP – B) lintas Kab/Kota 

 Izin usaha perkebunan untuk pengolahan 

(IUP–P) lintas Kab/Kota 

 Rekomendasi (Izin Usaha Perkebunan-

Pengolahan (IUP-P) 

 Rekomendasi (Izin Usaha Perkebunan-

Budidaya (IUP-B) 

 Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan 

(IUP) 

 Izin Usaha ProduksiBenih Tanaman 

Perkebunan(IUPBTP) 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 

 Sektor Lingkungan Hidup 
      

8.  Surat keputusan kelayakan lingkungan 

dan izin lingkungan untuk jenis dokumen 

UKL dan UPL 

 Izin pembuangan air limbah ke laut 

 Izin pengumpulan limbah B3 selain oli 

bekas skala provinsi 

 Izin pengumpulan limbah kelapa sawit 

 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 



No Jenis Informasi Ringkasan Isi Informasi 

Penanggung Jawab 

Pembuatan atau 

Penerbitan 

Informasi 

Waktu dan 

tempat 

pembuatan 

informasi 

Bentuk 

Informasi 

yang 

Tersedia 

Informasi Yang Di 

Kecualikan 

Jangka waktu 

penyimpanan 

atau retensi arsip 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

 
Sektor Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan UKM 

9.  Penambahan ketentuan rekomendasi 

SIUP – Bahan berbahaya (PT-B2) dan 

Minuman Beralkohol – pergub No. 10 

tahun 2016 – perubahan ketiga atas 

pergub Kaltim no. 48 Tahun 2015 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 

 
Sektor Peternakan       

10.  Pemberian nomor kontrol veteriner 

(NKV) untuk Kehygienisan pangan asal 

ternak (ASUH) 

 Pengeluran bibit ternak 

 Pengeluaran telur tetas 

 Pengeluaran DOC/DOD 

 Pengeluaran binatang kesayangan 

 Pengeluran produk asal ternak 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 

11.  Rekomendasi Pemasukan Bibit Ternak 

 Rekomendasi Pemasukan Telur Tetas 

 Rekomendasi Pemasukan DOC/DOD 

 Rekomendasi Pemasukan Produk asal 

Ternak 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 



No Jenis Informasi Ringkasan Isi Informasi 

Penanggung Jawab 

Pembuatan atau 

Penerbitan 

Informasi 

Waktu dan 

tempat 

pembuatan 

informasi 

Bentuk 

Informasi 

yang 

Tersedia 

Informasi Yang Di 

Kecualikan 

Jangka waktu 

penyimpanan 

atau retensi arsip 

 Rekomendasi Pemasukan Binatang 

Kesayangan 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

 
Sektor Perhubungan 

 Sub Bidang Perhubungan Darat 

12.  Izin trayek operasi 

 Izin insidentil 

 Sertifikat registrasi uji type 

 Kartu pengawasan 

 Crossing/izin perlintasan 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 

 
Sub Bidang Perhubungan Laut 

13.  Izin usaha angkutan laut antar Kab/Kota 

dalam Provinsi 

 Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat 

 Izin usaha bongkar muat barang 

 Izin usaha angkutan perairan pelabuhan 

 Izin usaha jasa pengurusan transportasi 

 Izin usaha penyewaan peralatan jasa 

terkait Angkutan Laut 

 Izin usaha tally mandiri 

 Izin usaha depo peti kemas 

 Izin kapal GT 7 – GT 35 

 Pengujian kapal setelah dibangun 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 



No Jenis Informasi Ringkasan Isi Informasi 

Penanggung Jawab 

Pembuatan atau 

Penerbitan 

Informasi 

Waktu dan 

tempat 

pembuatan 

informasi 

Bentuk 

Informasi 

yang 

Tersedia 

Informasi Yang Di 

Kecualikan 

Jangka waktu 

penyimpanan 

atau retensi arsip 

 Pengujian kapal secara berkala 

 Izin kapal GT 35 – GT 50 

 Pengujian kapal setelah dibangun 

 Pengujian kapal secara berkala 

 Izin kapal GT 50 – GT 150 

 Pengujian kapal setelah dibangun 

 Pengujian kapal secara berkala 

 Izin kapal GT 300 

 Rekomendasi Terminal Khusus 

 
Sub Bidang ASDP 

14.  Izin pengoperasian kapal angkutan 

penyeberangan 

 Izin trayek angkutan penyebarangan 

lintas Kab/kota dalam provinsi 

 Izin pengoperasian kapal angkutan sungai 

danau 

 Izin trayek angkutan sungai danau antar 

Kab/kota dalam provinsi ≥ 7 GT 

 Izin trayek angkutan penumpang 

kapal/speedboat antar Kab/kota dalam 

Provinsi ≤ 7 GT 

 Izin pengoperasian kapal angkutan 

khusus BBM/BBG 

 Izin Pengoperasian kapal angkutan 

khusus sungai dan danau 

 Izin trayek angkutan penumpang 

speedboat antar Kab/kota dalam provinsi 

≥ 7 GT 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 

 
Sektor Kesehatan 

 
Bidang Sarana Pelayanan Kefarmasian 



No Jenis Informasi Ringkasan Isi Informasi 

Penanggung Jawab 

Pembuatan atau 

Penerbitan 

Informasi 

Waktu dan 

tempat 

pembuatan 

informasi 

Bentuk 

Informasi 

yang 

Tersedia 

Informasi Yang Di 

Kecualikan 

Jangka waktu 

penyimpanan 

atau retensi arsip 

15.  Izin PBF (pedagang Besar4 Farmasi) 

 Izin PAK (penyalur Alat Kesehatan) 

 Izin IKOT (Industri Kecil Obat Tradisional 

 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 

 
Bidang Sarana Kesehatan 

16.  Izin rumah sakit umum kelas B 

 Izin rumah sakit khusus kelas B 

 Surat tanda register (STR) 

 Izin perbekalan kesehatan rumah tangga 

(PKRT) 

 Izin industri kosmetik 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 

 
Sektor Kelautan dan Perikanan 

 
Bidang Perikanan Tangkap 

17.  Surat izin usaha perikanan (SIUP) 

 Surat izin usaha penagkapan Ikan (SIPI) 

 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 

 Surat keterangan andon 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 



No Jenis Informasi Ringkasan Isi Informasi 

Penanggung Jawab 

Pembuatan atau 

Penerbitan 

Informasi 

Waktu dan 

tempat 

pembuatan 

informasi 

Bentuk 

Informasi 

yang 

Tersedia 

Informasi Yang Di 

Kecualikan 

Jangka waktu 

penyimpanan 

atau retensi arsip 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

18.  Surat izin usaha pengolahan hasil 

perikanan (SIUP) 

 Surat keterangan asal (SKA) 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 

 
Bidang Perikanan Budidaya 

19.  Surat izin usaha budidaya  Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 

 
Sektor Komunikasi dan Informatika 

20.  Izin galian untuk keperluan penggelaran 

kabel telekomunikasi lintas Kab/Kota 

atau jalan provinsi 

 Izin penyelenggaraan telekomunikasi 

khusus keperluan instansi pemerintah 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 



No Jenis Informasi Ringkasan Isi Informasi 

Penanggung Jawab 

Pembuatan atau 

Penerbitan 

Informasi 

Waktu dan 

tempat 

pembuatan 

informasi 

Bentuk 

Informasi 

yang 

Tersedia 

Informasi Yang Di 

Kecualikan 

Jangka waktu 

penyimpanan 

atau retensi arsip 

dan badan hukum cakupan area provinsi 

sepanjang tidak menggunakan spectrum 

frekuensi radio 

 Izin pendirian kantor cabang dari loket 

pelayanan operator 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

21.  Rekomendasi izin penyelenggaraan pos 

provinsi/nasional 

 Rekomendasi kelengkapan data 

administrasi dan data teknis 

penyelanggaraan penyiaran lembaga 

penyiaran televisi 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 

 
Sektor Sosial 

22.  Izin pengumpulan uang dan barang (PUB) 

 Rekomendasi undian gratis  berhadiah 

(UGB) skala provinsi 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 

 
Sektor Tenaga Kerja 

23.  Izin operasional perusahaan penyedia 

jasa pekerja / buruh 

 Izin Pencambutan IMTA 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

Setiap terbit Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

Selama masa 

berlaku perizinan 



No Jenis Informasi Ringkasan Isi Informasi 

Penanggung Jawab 

Pembuatan atau 

Penerbitan 

Informasi 

Waktu dan 

tempat 

pembuatan 

informasi 

Bentuk 

Informasi 

yang 

Tersedia 

Informasi Yang Di 

Kecualikan 

Jangka waktu 

penyimpanan 

atau retensi arsip 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

pribadi 

 
Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

24.  Izin pelaksanaan konstruksi pada sumber 

air permukaan 

 Izin penggunaan dan pemanfaatan Air 

Permukaan (WS Karangan) 

 Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 

 
Sektor Pertanahan 

25.  Izin Lokasi Lintas Kab/Kota  Nama Perusahaan 

 Alamat Perusahaan 

 Lokasi perizinan 

 Jenis Perizinan 

 Luasan/Besaran/Kapasitas 

 Nomor Izin 

 Tanggal terbit izin 

 Masa berlaku perizinan 

 Tanggal diambil 

 Penerima Izin  

Bidang Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Setiap terbit File, cetak Nomor Identitas, 

Nomor Telepon, 

atau informasi 

pribadi 

Selama masa 

berlaku perizinan 



No Jenis Informasi Ringkasan Isi Informasi 

Penanggung Jawab 

Pembuatan atau 

Penerbitan 

Informasi 

Waktu dan 

tempat 

pembuatan 

informasi 

Bentuk 

Informasi 

yang 

Tersedia 

Informasi Yang Di 

Kecualikan 

Jangka waktu 

penyimpanan 

atau retensi arsip 

 Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan 

26.  Pengaduan  Jumlah pengaduan 

perizinan 

 Jumlah kasus atau 

perizinan 

Bidang Yandu Setiap terbit File, cetak Nama, Alamat,  

No Telepon,  Isi 

aduan 

Selama masa 

berlaku 

 

        

   Samarinda, 22 April 2019 
                                                                                                     

                                                                                             KEPALA, 
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                         NIP. 19640101 199003 1 028 

No Nama Jabatan Paraf 

1 Restiawan Baihaqi, ST Kabid Promosi PM 
 

2 H. Edy Gunawan, SE., MM Kabid LP2N 
 

3 Dra. Otty Eka Permana L, SH, MAP Kabid Yandu 
 



 
 

 

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN 

DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

 

No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

 Sektor Pertambangan dan Energi 

1.  Izin Usaha Jasa Pertambangan 

(IUJP) 

 Izin Usaha Pertambangan 

Ekplorasi (batubara, mineral 

bukan logam, batuan, mineral) 

 Izin Usaha Pertambangan 

Operasi Produksi (batubara, 

Mineral, bukan logam, batuan, 

mineral) 

 Izin penempatan jaminan 

reklamasi & Pasca Tambang 

 Izin pencampuran batubara 

(Blending) 

 Izin pengolahan dan pemurnian 

(smelther) 

 Izin perubahan anggaran dasar 

 Izin perubahan direksi dan 

komisaris 

 Izin perubahan kepemilikan 

saham 

Izin pemerataan dan penetaan 

Pasal 17  

Huruf  (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 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 

ayat (1) Data Kependudukan terdiri atas data 

perseorangan dan/atau data agregat Penduduk, ayat 

(2) Data Perseorangan meliputi : huruf (b) NIK dan 

huruf (s) alamat sekarang; Pasal 79 ayat (1) Data 

Perseorangan dan Dokumen Kependudukan wajib 

disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara 

 

Undang-Undang Nomor43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan Pasal 44 ayat (1) Pencipta arsip dapat 

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi (Data 

Perseorangan)  

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

lahan dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat mengungkap 

rahasia pribadi, yaitu : (3) kondisi 

keuangan, aset, pendapatan, dan 

rekening bank seseorang 

menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip 

dibuka untuk umum dapat : huruf (h) mengungkapkan 

rahasia atau data pribadi: ayat (2) Pencipta Arsip wajib 

menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)  

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara 

Perpajakan Pasal 34 ayat (1) Setiap pejabat dilarang 

memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu 

yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh 

Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya 

untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2) 

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang 

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 

seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang 

dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi 

seseorang 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

 Bidang kelistrikan 

2.  Izin usaha penyediaan tenaga 

listrik (IUPTL)  

 Izin Operasional (IO) 

 Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga 

listrik (IUJPTL) 

 Excess Power 

 Surat Keterangan Terdaftar 

Pasal 17  

Huruf  (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 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

Pembangkit Tenaga Listrik (SKT-

TL) 

 Surat Tanda Pelaporan Usaha 

Penyediaan Tenaga Listrik (STP-

TL) 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 

ayat (1) Data Kependudukan terdiri atas data 

perseorangan dan/atau data agregat Penduduk, ayat 

(2) Data Perseorangan meliputi : huruf (b) NIK dan 

huruf (s) alamat sekarang; Pasal 79 ayat (1) Data 

Perseorangan dan Dokumen Kependudukan wajib 

disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara 

 

Undang-Undang Nomor43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan Pasal 44 ayat (1) Pencipta arsip dapat 

menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip 

dibuka untuk umum dapat : huruf (h) mengungkapkan 

rahasia atau data pribadi: ayat (2) Pencipta Arsip wajib 

menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)  

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara 

Perpajakan Pasal 34 ayat (1) Setiap pejabat dilarang 

memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu 

yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh 

Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya 

untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2) 

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang 

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 

seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang 

dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi 

seseorang 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

 Bidang Geologi 

3.  Izin Pengeboran (SIP) 

 

 Izin Pengusahaan dan 

Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) 

 Izin perusahaan pengeboran air 

tanah (SIPAT) 

 

Pasal 17  

Huruf  (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 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam Indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 

ayat (1) Data Kependudukan terdiri atas data 

perseorangan dan/atau data agregat Penduduk, ayat 

(2) Data Perseorangan meliputi : huruf (b) NIK dan 

huruf (s) alamat sekarang; Pasal 79 ayat (1) Data 

Perseorangan dan Dokumen Kependudukan wajib 

disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara 

 

Undang-Undang Nomor43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan Pasal 44 ayat (1) Pencipta arsip dapat 

menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip 

dibuka untuk umum dapat : huruf (h) mengungkapkan 

rahasia atau data pribadi: ayat (2) Pencipta Arsip wajib 

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

seseorang menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)  

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara 

Perpajakan Pasal 34 ayat (1) Setiap pejabat dilarang 

memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu 

yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh 

Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya 

untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2) 

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang 

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 

seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang 

dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi 

seseorang 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

 Sektor Kehutanan 

4.  Ijin usaha industri primer hasil 

hutan kayu (IUPHHK) Kapasitas 

2000 m3 -6000 m3 - pergub No. 

48 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

 Izin pembuatan dan penggunaan 

koridor 

 Izin pemanfaatan kayu pada 

areal penggunaan lain 

Pasal 17  

Huruf  (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 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

 Perpanjangan izin pemanfaatan 

kayu pada areal penggunaan lain 

 Izin pemanfaatan kayu pada 

areal hutan produksi yang dapat 

dikonversi atau tukar menukar 

kawasan hutan 

 Perpanjangan izin pemanfaatan 

kayu pada areal hutan produksi 

yang dapat dikonversi atau tukar 

menukar kawasan hutan 

 Hak pengelolaan hutan desa 

 Penambahan ketentuan 

perizinan sarang burung wallet - 

PERGUB KALTIM No 10 Tahun 

2016 – 

Perubahan atas pergub kaltim 

nomor 48 Tahun 2015 

 Izin usaha Pemanfaatan hasil 

hutan kayu pada hutan tanaman 

rakyat (IUPHHK-HTR) –Pergub 

Kaltim No 25 Tahun 2016 – 

Perubahan kedua atas pergub 

kaltim nomor 48 tahun 2015 

 Izin usaha industri primer hasil 

hutan bukan kayu (IUIPHHBK) - 

PERGUB KALTIM No 25 Tahun 

2016 – Perubahan kedua atas 

pergub kaltim nomor 48 tahun 

2015 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 

ayat (1) Data Kependudukan terdiri atas data 

perseorangan dan/atau data agregat Penduduk, ayat 

(2) Data Perseorangan meliputi : huruf (b) NIK dan 

huruf (s) alamat sekarang; Pasal 79 ayat (1) Data 

Perseorangan dan Dokumen Kependudukan wajib 

disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara 

 

Undang-Undang Nomor43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan Pasal 44 ayat (1) Pencipta arsip dapat 

menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip 

dibuka untuk umum dapat : huruf (h) mengungkapkan 

rahasia atau data pribadi: ayat (2) Pencipta Arsip wajib 

menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)  

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara 

Perpajakan Pasal 34 ayat (1) Setiap pejabat dilarang 

memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu 

yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh 

Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya 

untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2) 

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang 

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 

seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang 

dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi 

seseorang 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

5.  Rekomendasi pelepasan 

kawasan hutan produksi yang 

dapat di konversi (HPK) 

 Rekomendasi usaha 

pemanfaatan hasil hutan kayu-

hutan tanaman industri 

(IUPHHK-HTI) 

 Rekomedasi izin pinjam pakai 

kawasan hutan (IPPKH) 

Pasal 17  

Huruf  (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 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 

ayat (1) Data Kependudukan terdiri atas data 

perseorangan dan/atau data agregat Penduduk, ayat 

(2) Data Perseorangan meliputi : huruf (b) NIK dan 

huruf (s) alamat sekarang; Pasal 79 ayat (1) Data 

Perseorangan dan Dokumen Kependudukan wajib 

disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara 

 

Undang-Undang Nomor43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan Pasal 44 ayat (1) Pencipta arsip dapat 

menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip 

dibuka untuk umum dapat : huruf (h) mengungkapkan 

rahasia atau data pribadi: ayat (2) Pencipta Arsip wajib 

menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)  

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara 

Perpajakan Pasal 34 ayat (1) Setiap pejabat dilarang 

memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu 

yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh 

Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya 

untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2) 

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang 

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 

seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang 

dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi 

seseorang 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

 Sektor Perkebunan 

6.  Izin usaha perkebunan untuk 

budidaya (IUP – B) lintas 

Kab/Kota 

 Izin usaha perkebunan untuk 

budidaya (IUP – B) lintas 

Kab/Kota 

 

 Izin usaha perkebunan untuk 

pengolahan (IUP–P) lintas 

Kab/Kota 

 Rekomendasi (Izin Usaha 

Perkebunan-Pengolahan (IUP-P) 

 Rekomendasi (Izin Usaha 

Perkebunan-Budidaya (IUP-B) 

Pasal 17  

Huruf  (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 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 

ayat (1) Data Kependudukan terdiri atas data 

perseorangan dan/atau data agregat Penduduk, ayat 

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 

 

 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

 Rekomendasi Izin Usaha 

Perkebunan (IUP) 

 Izin Usaha ProduksiBenih 

Tanaman(IUPBTP) 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang 

(2) Data Perseorangan meliputi : huruf (b) NIK dan 

huruf (s) alamat sekarang; Pasal 79 ayat (1) Data 

Perseorangan dan Dokumen Kependudukan wajib 

disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara 

 

Undang-Undang Nomor43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan Pasal 44 ayat (1) Pencipta arsip dapat 

menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip 

dibuka untuk umum dapat : huruf (h) mengungkapkan 

rahasia atau data pribadi: ayat (2) Pencipta Arsip wajib 

menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)  

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara 

Perpajakan Pasal 34 ayat (1) Setiap pejabat dilarang 

memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu 

yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh 

Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya 

untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2) 

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang 

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 

seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang 

dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi 

seseorang 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

 Sektor Lingkungan Hidup 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

7.  Surat keputusan kelayakan 

lingkungan dan izin lingkungan 

untuk jenis dokumen UKL dan 

UPL 

 Izin pembuangan air limbah ke 

laut 

 Izin pengumpulan limbah B3 

selain oli bekas skala provinsi 

 Izin pengumpulan limbah kelapa 

sawit 

 

Pasal 17  

Huruf  (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 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 

ayat (1) Data Perseorangan dan Dokumen 

Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi 

kerahasiaannya oleh Negara 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

 
Sektor Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan UKM 

8.  Penambahan ketentuan 

rekomendasi SIUP – Bahan 

berbahaya (PT-B2) dan Minuman 

Beralkohol – pergub No. 10 

tahun 2016 – perubahan ketiga 

atas pergub Kaltim no. 48 Tahun 

2015 

 

Pasal 17  

Huruf  (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 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 

ayat (1) Data Perseorangan dan Dokumen 

Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi 

kerahasiaannya oleh Negara 

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

 Sektor Peternakan 

9.  Pemberian nomor kontrol 

veteriner (NKV) untuk 

Pasal 17  

Huruf  (b) Informasi publik yang apabila 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

Kehygienisan pangan asal ternak 

(ASUH) 

 Pengeluran bibit ternak 

 Pengeluaran telur tetas 

 Pengeluaran DOC/DOD 

 Pengeluaran binatang 

kesayangan 

 Pengeluran produk asal ternak 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengganggu 

kepentingan perlindungan hak atas 

kekayaan intelektual dan perlindungan 

dari persaingan usaha tidak sehat 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang 

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 

ayat (1) Data Perseorangan dan Dokumen 

Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi 

kerahasiaannya oleh Negara 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 

 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

10  Rekomendasi Pemasukan Bibit 

Ternak 

 Rekomendasi Pemasukan Telur 

Tetas 

 Rekomendasi Pemasukan 

DOC/DOD 

 Rekomendasi Pemasukan Produk 

asal Ternak 

 Rekomendasi Pemasukan 

Binatang Kesayangan 

Pasal 17  

Huruf  (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 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 

ayat (1) Data Perseorangan dan Dokumen 

Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi 

kerahasiaannya oleh Negara 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

 Perhubungan 

Sub Bidang Perhubungan darat 

11.  Izin trayek operasi 

 Izin insidentil 

 Sertifikat registrasi uji type 

 Kartu pengawasan 

 Crossing/izin perlintasan 

Pasal 17  

Huruf  (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 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang 

undangan 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 

ayat (1) Data Perseorangan dan Dokumen 

Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi 

kerahasiaannya oleh Negara 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

 Sub Bidang Perhubungan Laut 

12.  Izin usaha angkutan perairan 

pelabuhan 

 Izin usaha jasa pengurusan 

transportasi 

 

 Izin usaha penyewaan peralatan 

jasa terkait Angkutan Laut 

 Izin usaha tally mandiri 

 Izin usaha depo peti kemas 

 Izin kapal GT 7 – GT 35 

 Pengujian kapal setelah 

dibangun 

 Pengujian kapal secara berkala 

 Izin kapal GT 35 – GT 50 

 Pengujian kapal setelah 

dibangun 

 Pengujian kapal secara berkala 

 Izin kapal GT 50 – GT 150 

 Pengujian kapal setelah 

dibangun 

 Pengujian kapal secara berkala 

Pasal 17  

Huruf  (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 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 

ayat (1) Data Perseorangan dan Dokumen 

Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi 

kerahasiaannya oleh Negara 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

 Izin kapal GT 300 

 Rekomendasi Terminal Khusus 

 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

 Sub Bidang ASDP 

13.  Izin pengoperasian kapal 

angkutan penyeberangan 

 Izin trayek angkutan 

penyebarangan lintas Kab/kota 

dalam provinsi 

 Izin pengoperasian kapal 

angkutan sungai danau 

Pasal 17  

Huruf  (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 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

 Izin trayek angkutan sungai 

danau antar Kab/kota dalam 

provinsi ≥ 7 GT 

 

 Izin trayek angkutan penumpang 

kapal/speedboat antar Kab/kota 

dalam Provinsi ≤ 7 GT 

 Izin pengoperasian kapal 

angkutan khusus BBM/BBG 

 Izin Pengoperasian kapal 

angkutan khusus sungai dan 

danau 

 Izin trayek angkutan penumpang 

speedboat antar Kab/kota dalam 

provinsi ≥ 7 GT 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang 

undangan 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 

ayat (1) Data Perseorangan dan Dokumen 

Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi 

kerahasiaannya oleh Negara 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

 Sektor Kesehatan 

Bidang Sarana Pelayanan Kefarmasian 

14.  Izin PBF (Pedagang Besar 

Farmasi) 

 Izin PAK (Penyalur Alat 

Kesehatan) 

 Izin IKOT (Industri Kecil Obat 

Tradisional) 

Pasal 17  

Huruf  (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 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 

ayat (1) Data Perseorangan dan Dokumen 

Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi 

kerahasiaannya oleh Negara 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

seseorang Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

 Bidang Sarana Kesehatan 

15.  Izin rumah sakit umum kelas B 

 Izin rumah sakit khusus kelas B 

 Surat tanda register (STR) 

 Izin perbekalan kesehatan rumah 

tangga (PKRT) 

 Izin industri kosmetik 

Pasal 17  

Huruf  (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 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 

ayat (1) Data Perseorangan dan Dokumen 

Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi 

kerahasiaannya oleh Negara 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

perundang-undangan 

 Sektor Kelautan dan Perikanan  

Bidang perikanan tangkap 

16.  Surat izin usaha perikanan (SIUP) 

 Surat izin usaha penagkapan Ikan 

(SIPI) 

 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan 

(SIKPI) 

 Surat keterangan andon 

Pasal 17  

Huruf  (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 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 

ayat (1) Data Perseorangan dan Dokumen 

Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi 

kerahasiaannya oleh Negara 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

 pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

 Bidang pengolahan dan pemasaran perikanan 

17.  Surat izin usaha pengolahan hasil 

perikanan (SIUP) 

 Surat keterangan asal (SKA) 

Pasal 17  

Huruf  (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 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 

ayat (1) Data Perseorangan dan Dokumen 

Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi 

kerahasiaannya oleh Negara 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

 
Bidang perikanan budidaya     

18. Surat izin usaha budidaya Pasal 17  

Huruf  (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 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 

ayat (1) Data Perseorangan dan Dokumen 

Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi 

kerahasiaannya oleh Negara 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

 
Sektor Komunikasi dan Informatika 

19.  Izin galian untuk keperluan 

penggelaran kabel 

telekomunikasi lintas Kab/Kota 

atau jalan provinsi 

 Izin penyelenggaraan 

telekomunikasi khusus 

keperluan instansi pemerintah 

dan badan hukum cakupan area 

provinsi sepanjang tidak 

menggunakan spectrum 

frekuensi radio 

 Izin pendirian kantor cabang dari 

loket pelayanan operator 

Pasal 17  

Huruf  (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 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 

ayat (1) Data Perseorangan dan Dokumen 

Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi 

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang 

kerahasiaannya oleh Negara 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

20  Rekomendasi izin 

penyelenggaraan pos 

provinsi/nasional 

Pasal 17  

Huruf  (b) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

 Rekomendasi kelengkapan data 

administrasi dan data teknis 

penyelanggaraan penyiaran 

lembaga penyiaran televisi 

informasi publik dapat mengganggu 

kepentingan perlindungan hak atas 

kekayaan intelektual dan perlindungan 

dari persaingan usaha tidak sehat 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 

ayat (1) Data Perseorangan dan Dokumen 

Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi 

kerahasiaannya oleh Negara 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

 Sektor Sosial 

21.  Izin pengumpulan uang dan 

barang (PUB) 

 Rekomendasi undian gratis 

berhadiah (UGB) skala provinsi 

Pasal 17  

Huruf  (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 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 

ayat (1) Data Perseorangan dan Dokumen 

Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi 

kerahasiaannya oleh Negara 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

 Sektor Tenaga Kerja 

22.  Izin operasional perusahaan 

penyedia jasa pekerja / buruh 

 Izin Pencabutan IMTA 

Pasal 17  

Huruf  (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 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang 

undangan 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 

ayat (1) Data Perseorangan dan Dokumen 

Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi 

kerahasiaannya oleh Negara 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. Rahasia pribadi 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

 Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

23.  Izin pelaksanaan konstruksi pada 

sumber air permukaan 

 Izin penggunaan dan 

pemanfaatan Air Permukaan 

(WS Karangan) 

Pasal 17  

Huruf  (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 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 

ayat (1) Data Perseorangan dan Dokumen 

Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi 

kerahasiaannya oleh Negara 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

4. 4.   Rahasia pribadi 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

seseorang non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

 Sektor Pertanahan 

24.  Izin Lokasi Lintas Kab/Kota Pasal 17  

Huruf  (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 

Huruf (d) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat mengungkapkan 

kekayaan alam indonesia 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)  

Huruf (b) menjamin kepastian hukum, kepastian 

berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman 

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai 

dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Informasi publik yang 

apabila di buka dan 

diberikan kepada 

pemohon informasi publik 

berdampak dengan 

tereksposnya: 

1. Kekayaan Indonesia 

2. Rencana investasi 

asing 

3. Rencana pejualan dan 

pembelian tanah 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

Huruf (e) Informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional 

Huruf (g) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang  

Huruf (h) Informasi publik yang apabila 

dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 

ayat (1) Data Perseorangan dan Dokumen 

Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi 

kerahasiaannya oleh Negara 

 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Eletronik Pasal 22ayat (1) Pelaku Usaha perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf 

a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, 

melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling 

sedikit : huruf (a) Nama dan NIK huruf (i) NPWP 

Pelaku Usaha Perseorangan, ayat (2) Pelaku Usaha 

non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 

mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit : 

huruf (f) besaran rencana penanaman modal, huruf (j) 

NPWP Pelaku Usaha non perseorangan, huruf (k) NIK 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 7 ayat 

(1) Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan 

diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan 

atau mengaburkan materi informasi yang 

dikecualikan, ayat (3) PPID wajib menjaga 

kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

4. Rahasia pribadi 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) Dampak apabila 

informasi tersebut tidak 

tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Peraturan Perundang-undangan lainnya 

1 2 3 4 5 6 

perundang-undangan 

 

 

                                                                                                               Samarinda, 28 Juni 2019 

       

       KEPALA, 

 

 

 

 

H. Abdullah Sani, SH, M.Hum 

                     Pembina Utama Madya 

                  NIP. 19640101 199003 1 028 

 

   

 

 

 

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN 

DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

 

No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) 

Keterangan 
Dampak apabila informasi 

tersebut tidak tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

Peraturan Perundang-

undangan lainnya 

1 2 3 4  5 6 

1 Perjanjian Kerjasama Pasal 17 

Huruf (f)Informasi Publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepadaPemohon 

Informasi Publik, dapat merugikan 

- 1. Selama ini tidak ada/belum 

pernah ada publikasikan di media 

massa 

2. Dapat dipublikasikan apabila 

Apabila di buka dan 

diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat 

mengganggu kepentingan 

Serta merta 



No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) 

Keterangan 
Dampak apabila informasi 

tersebut tidak tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

Peraturan Perundang-

undangan lainnya 

1 2 3 4  5 6 

kepentingan hubunganluar negeri 

huruf (i) memorandum atau surat -surat 

antar Badan Publik atau intra 

Badan Publik, yang menurut sifatnya 

dirahasiakan kecuali 

atas putusan Komisi Informasi atau 

pengadilan 

ada kesepakatan atau kesediaan 

dari pihak-pihak yang melakukan 

kerjasama 

3. Dapat dipublikasikan bila ada 

permintaan langsung dari pihak-

pihak yang berkepentingan 

 

perjanjian kerjasama. 

 

 

Samarinda, 22 April 2019 

 

                                                                                                          KEPALA, 

 

         
 

 

H. Abdullah Sani, SH., M.Hum 

                             Pembina Utama Madya 

                          NIP. 19640101 199003 1 028 

 

 

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN 

DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

 

No 
Jenis Informasi Publik Yang 

Dikecualikan 

(Alasan Pengecualian) 

Dampak apabila informasi tersebut 

tidak tertutup 

Jangka Waktu 

Informasi yang 

dikecualikan 
UU Nomor 14  Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

Peraturan 

Perundang-undangan 

lainnya 

No Nama Jabatan Paraf 

1 Restiawan Baihaqi, ST Kabid Promosi PM 
 

2 Arie Nur Nakahasime Oetomo, SE Kasi Prmosi PM 
 



1 2 3 4 5 6 

1 Pengaduan Perijinan 

a. Nama/Identitas Pengadu 

b. Alamat  

c. Nomor Telepon 

d. Isi aduan 

 

Pasal 17  

Huruf (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 

Huruf (d)Informasi publik yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada pemohon informasi publik dapat 

mengungkapkan kekayaan alam indonesia  

Huruf (g) Informasi publik yang apabila dibuka dapat 

mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi 

dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang 

- InformasiPublik yang apabila dibuka 

dan diberikan kepada Pemohon 

InformasiPublik dapat mengganggu 

kepentingan perlindungan hak atas 

kekayaan Intelektual dan perlindungan 

dari persaingan usaha tidak sehat, 

mengungkapkan kekayaan 

alam Indonesia, isi akta otentik 

 

Serta merta 

 
   

                                                                                                   Samarinda, 22 April 2019 

 

                                                                                                                KEPALA, 

 

 

 

 

H. Abdullah Sani, SH., M.Hum 

                      Pembina Utama Madya 

                  NIP. 19640101 199003 1 028 

No Nama Jabatan Paraf 

1 Dra. Otty Eka Permana L. SH., MAP Kabid Yandu 
 

2 Surya Saputra, S. Sos., M.Si Kasi Landap 
 


