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Kata Pengantar 

 

Panduan ini dibuat untuk kepentingan mempromosikan perluasan akses masyarakat terhadap data dan 

informasi dari lembaga pemerintahan. Secara umum, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik sudah menjamin akses masyarakat terhadap data dan informasi dari lembaga 

pemerintahan dan membaginya berdasarkan jenis – jenis akses terhadap informasi publik.  

Panduan ini difokuskan pada data dan informasi yang dapat dibuka secara berkala dan serta merta 

dengan menekankan pada prinsip pro active disclosure dan minimum restriction. Panduan ini juga dibuat 

dengan konteks Indonesia dengan mempertimbangkan kemudahan masyarakat untuk mengakses data 

dan informasi lembaga pemerintahan. 

Panduan ini disusun dengan melakukan formulasi ulang terhadap regulasi yang tersedia dengan 

mengadopsi berbagai praktik – praktik terbaik di berbagai negara dengan melihat pada kondisi terkini 

dan yang mungkin dilakukan di Indonesia. 

Untuk itu, panduan ini dapat disesuaikan dan disempurnakan berdasarkan kebutuhan di setiap lembaga 

pemerintahan. 

Jakarta, Agustus 2015 
 
Institute for Criminal Justice Reform 
Open Data Forum Indonesia 
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Bagian I 

Pendahuluan 

 

1.1. Abad ini dapat dimaknai sebagai abad informasi terbuka. Ketersediaan dan keterbukaan data dan 

informasi akan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga kualitas demokrasi 

dari suatu negara. Tanpa ada lalu-lintas informasi yang bebas, maka sulit untuk membayangkan 

terciptanya pasar gagasan dan juga pertumbuhan demokrasi. Karena itu hak atas informasi telah 

lama diperjuangkan realisasinya oleh berbagai kelompok masyarakat sipil di berbagai belahan dunia. 

 

1.2. Sejalan dengan dorongan transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya, di 

berbagai negara muncul gerakan hak atas informasi (Right to Information). Gerakan ini mendorong 

terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai informasi publik yang memiliki keterkaitan erat dan 

berdampak terhadap masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, 

muncul gerakan data terbuka yang dimulai di Amerika Serikat (2009) dan Inggris (2010). Meski 

dimulai di Amerika Serikat dan Inggris, gerakan ini mulai menarik perhatian negara – negara lain, 

termasuk Bank Dunia dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).  

 

1.3. Pada dasarnya definisi dari Data Terbuka atau Open Data adalah “Open data is data that can be 

freely used, re-used and redistributed by anyone - subject only, at most, to the requirement to 

attribute and share alike”. Terkait dengan definisi tersebut, terdapat tiga hal penting terkait Data 

Terbuka yaitu: (1) Ketersediaan dan akses; (2) Penggunaan ulang dan penyebarluasan; dan (3) 

Partisipasi universal.1 

 

1.4. Gerakan data terbuka tidak bisa dilepaskan dari gerakan hak atas informasi. Bahkan kedua gerakan 

ini pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat, yaitu sama–sama mempromosikan pro-

active disclosure dari data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Gerakan data terbuka dan 

gerakan hak atas informasi pada dasarnya juga mendukung ide bahwa akses terhadap informasi 

yang dimiliki oleh pemerintah adalah hak dasar yang harus dijamin dan dipenuhi. Kedua gerakan ini 

pada dasarnya ingin memperjuangkan ketersediaan yang luas dari informasi pemerintah dengan 

asumsi bahwa pemerintah dalam setiap hal yang dilakukannya perlu transparan dan akuntabel 

terhadap rakyatnya.  

 

1.5. Meskipun kedua gerakan ini memiliki kesamaan, namun harus diakui bahwa kedua gerakan ini 

memiliki perbedaan mendasar. Gerakan hak atas informasi didorong oleh kesadaran hak asasi 

manusia yang dalam hal ini adalah hak atas informasi. Sementara gerakan data terbuka didorong 

oleh penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. Karena itu kedua gerakan ini pada dasarnya 

                                                           
1
 Lihat Open Data Handbook Documentation, Release 1.0.0, Open Knowledge Foundation, November 2012, 

halaman 6 
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akan memiliki tantangan dan resiko yang saling terkait karena sifatnya yang saling interkoneksi 

tersebut. 
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Bagian II 

Kerangka Regulasi Data dan Informasi Terbuka 

 

2.1. Kebijakan tentang data dan informasi terbuka di Indonesia diatur umumnya cukup baik. Data dan 

informasi terbuka pada dasarnya merupakan hak konstitusional dari setiap warga negara Indonesia. 

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa:  

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”2 

 

2.2. Hak yang sama juga dijamin dalam berbagai level regulasi nasional di bawah UUD, diantaranya 

adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.3 

 

2.3. Pada 2008, Indonesia akhirnya memiliki suatu aturan yang menjamin hak setiap orang untuk 

mendapatkan informasi yang diatur secara rinci dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (KIP). UU ini mengamanatkan bahwa Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan 

dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik4 dan Informasi Publik tersebut dapat diperoleh 

dengan cara yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.5  

 

2.4. Terkait dengan data dan informasi terbuka, UU KIP menegaskan setiap badan publik wajib 

menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah 

kewenangannya baik diminta ataupun tidak diminta.6 UU KIP juga mewajibkan agar Informasi publik 

tersebut harus dibangun dan dikelola serta dikembangkan dengan sistem informasi dan 

dokumentasi yang baik dan efisien sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.7 Karena 

itu badan publik juga diwajibkan untuk menerbitkan data dan/informasi tersebut melalui beragam 

sarana/media.8 UU ini juga dilengkapi dengan peraturan pelaksana yaitu PP No. 61 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan 

Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Pubik. Ketiga kerangka 

regulasi ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama bagi pengembangan kebijakan data dan 

informasi terbuka di Indonesia  

 

                                                           
2
 Lihat Pasal 28 F UUD 1945 

3
 Lihat Pasal 14 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

4
 Lihat Pasal 2 ayat (1) UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

5
 Lihat Pasal 2 ayat (3) UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

6
 Lihat Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik 
7
 Lihat Pasal 7 ayat (3) UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

8
 Lihat Pasal 7 ayat (6) UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
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2.5. Untuk lebih memastikan ketersediaan data dan informasi terbuka, Indonesia juga mengesahkan UU 

No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU ini menegaskan bahwa salah satu 

penyelenggaraan pelayanan publik adalah pelayanan informasi.9 UU Pelayanan Publik juga 

memberikan kewajiban yang cukup tegas tentang bagaimana badan publik menyelenggarakan 

pelayanan publik.10 

 

2.6. Namun demikian ada salah satu tantangan dalam mengimplementasikan data dan informasi 

terbuka, yaitu regulasi yang mengatur tentang hak cipta. Sebagaimana dijelaskan di atas, data dan 

informasi mensyaratkan pembatasan yang minimal khususnya dalam konteks hak cipta. Data dan 

informasi terbuka dari badan publik khususnya dari lembaga – lembaga pemerintahan semestinya 

mengurangi pembatasan melalui pelepasan terhadap hak cipta. 

 

2.7. Sayangnya kebijakan ketersediaan dan akses terhadap data dan informasi terbuka khususnya untuk 

lembaga – lembaga pemerintahan justru mengalami pembatasan seiring dengan terbitnya UU No. 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU ini mensyaratkan adanya pernyataan Pengumuman, 

Pendistribusian, Komunikasi dan/atau Penggandaan terkait dengan publikasi dan penyebarluasan 

ciptaan yang dihasilkan oleh lembaga – lembaga pemerintahan. Dengan kata lain, publik baru bisa 

dianggap tidak melanggar hak cipta jika telah mendapatkan ciptaan atau keluaran lembaga-lembaga 

pemerintahan yang sudah mendapat label tersebut.11 Restriksi yang dianut oleh rejim UU Hak Cipta 

ini yang harus ditinjau ulang sebagai salah satu prasyarat implementasi data dan informasi terbuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Lihat Pasal 8 ayat (2) huruf c UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

10
 Lihat Pasal 15 dan 16 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

11
 Lihat Pasal 43 huruf b UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
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Bagian III 

Memulai Penerapan Data dan Informasi Terbuka 

 

3.1. Mendorong Partisipasi dan Pelibatan Masyarakat 

 

3.1.1. Untuk memulai penerapan data dan informasi terbuka diperlukan keterlibatan masyarakat yang 

menjadi pemangku kepentingan dari lembaga pemerintahan. Melibatkan masyarakat sejak awal  

adalah kunci keberhasilan dari penerapan data dan informasi terbuka. 

 

3.1.2. Lembaga pemerintahan perlu melakukan identifikasi awal tentang para pemangku kepentingan 

yang akan dilibatkan dalam penerapan data dan informasi terbuka. Para pemangku kepentingan 

sejak awal mencerminkan tiga pilar penting negara, yaitu pemerintah, masyarakat sipil dan 

kelompok bisnis. 

 

3.1.3. Lembaga Pemerintahan juga perlu menyediakan data dan informasi mengenai jumlah dan jenis 

permintaan data dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Informasi ini dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk melakukan diskusi secara aktif dengan masyarakat untuk memulai 

penerapan data dan informasi terbuka di lembaga pemerintahan tersebut 

 

3.1.4. Pertemuan – pertemuan awal penting untuk dilakukan secara bersama - sama merumuskan 

indikator mengenai jenis data dan informasi apa saja yang bisa langsung dibuka tanpa harus 

melihat restriksi yang dijabarkan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. Indikator yang 

disusun juga sedapat mungkin dapat mendorong keterlibatan aktif dari masyarakat untuk 

mencari, membuka, dan mengolah data dan informasi yang telah disediakan. 

 

3.1.5. Indikator – indikator yang sudah dirumuskan harus dijadikan dasar dan awal untuk memulai 

membuka data dan informasi yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan. Indikator – indikator ini 

juga perlu dilakukan review secara berkala dengan waktu yang dapat dipastikan untuk dapat 

menambah atau mengubah indikator dengan bersama – sama masyarakat yang lebih luas. 

 

3.2. Menyusun Regulasi untuk mendukung Penerapan Data dan Informasi Terbuka 

 

3.2.1. Lembaga Pemerintahan perlu untuk membuat kerangka regulasi yang lebih spesifik untuk 

pelaksanaan data dan informasi terbuka. 

 

3.2.2. Pembuatan regulasi ini juga sebaiknya dengan melalui konsultasi dengan para pemangku 

kepentingan yang telah terlibat dalam pembuatan indikator tentang jenis data informasi yang 

dapat serta-merta dibuka. 

 



6 
 

3.2.3. Regulasi yang dibuat juga wajib memasukkan indikator tentang jenis data informasi yang dapat 

serta merta dibuka oleh lembaga pemerintahan. 

 

3.2.4. Regulasi yang akan dibuat ini wajib menjamin hak masyarakat untuk mengakses data dan 

informasi dengan pembatasan yang minimal termasuk mendorong proactive disclosure dari data 

dan informasi lembaga pemerintahan dengan melihat batasan – batasan yang telah ditetapkan 

oleh UU KIP. 

 

3.2.5. Regulasi ini juga harus dibuat dalam kerangka untuk mendorong terbukanya penggunaan ulang 

data dan informasi dari lembaga pemerintahan, mendorong agar setiap data dan informasi dari 

lembaga pemerintah menggunakan lisensi hak cipta yang bebas, dan menjamin data dan 

informasi tersebut dapat diakses tanpa biaya. 

 

3.2.6. Regulasi ini juga harus menjamin data dan informasi yang dimiliki oleh lembaga pemerintah 

wajib dibuka dalam waktu yang secepat mungkin untuk menjamin nilai dari data dan informasi 

tersebut. 

 

3.2.7. Regulasi yang dibuat juga wajib menunjuk pejabat yang dapat dihubungi untuk memberikan 

asistensi terhadap penggunaan data dan informasi serta memberikan respon yang cepat apabila 

terdapat keluhan dari masyarakat. 

 

3.2.8. Regulasi yang telah dibuat perlu dilakukan review secara berkala dengan waktu yang dapat 

dipastikan untuk dapat menambah atau mengubah regulasi dengan bersama – sama masyarakat 

yang lebih luas. 

 

3.3. Pemisahan dan Pemilahan Data dan Informasi 

 

3.3.1. Data dan informasi yang dimiliki lembaga pemerintahan dapat mulai dibuka dengan 

menggunakan indikator – indikator yang telah dibuat serta telah dikonsultasikan dengan para 

pemangku kepentingan. 

 

3.3.2. Data dan informasi yang akan dibuka tersebut tidak semuanya memiliki nilai untuk mendorong 

keterlibatan aktif dari masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya pemisahan dan pemilahan data 

dan informasi dengan melihat pembatasan yang telah ditetapkan berdasarkan UU KIP. 

Pemisahan dan pemilihan ini didasarkan pada indikator serta prioritas tentang jenis data dan 

informasi yang akan dibuka ke umum 

 

3.3.3. Prioritas membuka data dan informasi ini berdasarkan pada relevansi dari data dan informasi 

dengan kepentingan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat serta mendorong 

pemerintah dan lembaga pemerintah untuk lebih terbuka dan bertanggung jawab 
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3.3.4. Beberapa data dan informasi yang apabila dengan serta merta dibuka oleh lembaga 

pemerintahan dapat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat; misalnya (1) data dan 

informasi mengenai badan legislatif dan peraturan peraturan; (2) data dan informasi tentang 

APBN/APBD; (3) data dan informasi mengenai lingkungan hidup; (4) data dan informasi 

demografis; (5) data dan informasi mengenai indikasi sosial ekonomi; (6) data dan informasi 

mengenai kesehatan masyarakat dan fasilitas kesehatan; (7) data dan informasi geografis; (8) 

data dan informasi mengenai transportasi umum  

 

3.3.5. Untuk memilah dan memisah data dan informasi yang ada di lembaga pemerintahan penting 

untuk memperhatikan prinsip – prinsip perlindungan data pribadi dan aspek – aspek data dan 

informasi yang dapat dikecualikan berdasarkan UU KIP. 
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Bagian IV 

Menentukan Data dan Informasi Yang Bersifat Rahasia 

 

4.1. Pelibatan Masyarakat. 

 

4.1.1. Pada prinsipnya data dan informasi yang dikuasai oleh pemerintah merupakan data dan 

informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Namun, berdasarkan UU KIP empat 

jenis data dan informasi yang tidak dapat dibuka dan diakses oleh masyarakat. 

 

4.1.2. Berdasarkan UU KIP data dan informasi yang tidak bisa dibuka dan diakses oleh masyarakat 

adalah data dan informasi kategorinya (1) yang dapat membahayakan negara; (2) berkaitan 

dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; (3) berkaitan 

dengan hak-hak pribadi; dan (4) berkaitan dengan rahasia jabatan dengan 10 jenis data dan 

informasi yang bersifat rahasia.12 

 

4.1.3. Namun yang harus dipahami, tidak semua data dan informasi yang tidak dapat dibuka dan 

diakses tersebut benar – benar tidak bisa dibuka dan diakses, namun selalu ada persilangan 

antara data dan informasi yang tertutup dan data dan informasi yang dapat dibuka. 

 

4.1.4. Lembaga Pemerintahan sebelum memutuskan data dan informasi yang tidak dapat dibuka 

memerlukan keterlibatan masyarakat, khususnya melibatkan para pemangku kepentingan yang 

memiliki kepentingan terhadap lembaga pemerintah. 

 

4.1.5. Dalam menentukan data dan informasi yang bersifat rahasia, lembaga pemerintahan juga dapat 

mengundang akademisi dan kelompok masyarakat sipil yang terkait dengan data dan informasi 

yang bersifat rahasia. 

 

4.1.6. Pertemuan – pertemuan awal penting untuk dilakukan untuk secara bersama - sama 

merumuskan indikator mengenai jenis data dan informasi rahasia yang dijabarkan dalam UU 

Keterbukaan Informasi Publik. Indikator yang disusun juga sedapat mungkin memperhatikan 

prinsip maximum access limited exception dengan mendengarkan masukan dan input dari para 

pemangku kepentingan terhadap indikator serta jenis data dan informasi yang bersifat rahasia. 

 

4.1.7. Pertemuan dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan juga bisa menjadi dasar untuk 

memulai pembentukan Komite Uji Kerahasiaan. Meski berdasarkan UU KIP, Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki wewenang untuk melakukan penilaian terhadap 

                                                           
12

 Lihat Pasal 6 ayat (3) jo Pasal 17 jo Pasal 20  ayat (1) UU KIP 
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data dan informasi yang dikecualikan,13 akan tetapi memiliki bahan pembanding dengan sumber 

yang relevan juga penting untuk dilakukan.  

 

4.2. Pembentukan Komite Uji Kerahasiaan 

 

4.2.1. Komite Uji Kerahasiaan dapat dibentuk setelah ada pertemuan dan diskusi intensif antara 

lembaga pemerintahan dengan para pemangku kepentingan. Komite Uji Kerahasiaan ini bisa 

beranggotakan 3 – 5 orang yang mewakili beragam para pemangku kepentingan. 

 

4.2.2. Komite Uji Kerahasiaan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah hanya ada di tingkat pusat 

sesuai nomenklatur kementerian/lembaga/dinas pemerintah. Keanggotaan Komite Uji 

Kerahasian ditetapkan oleh Menteri, Kepala/Ketua Lembaga Pemerintahan, Gubernur, 

Walikota/Bupati, Kepala Dinas. 

 

4.2.3. Komite Uji Kerahasiaan berfungsi sebagai “penasihat” bagi PPID untuk memberikan saran dan 

pandangan kepada PPID terhadap data dan informasi yang akan dibatasi atau ditutup aksesnya. 

Komite Uji Kerahasiaan juga bisa berfungsi untuk memberikan saran dan pandangan bagi PPID 

untuk jangka waktu kerahasiaan data dan informasi. 

 

4.2.4. Setelah mempertimbangkan saran dan pandangan dari Komite Uji Kerahasiaan, PPID memegang 

dan mengambil keputusan final untuk membuka atau menutup data dan informasi yang 

dikecualikan berdasarkan ketentuan UU KIP yang berlaku. PPID juga berwenang untuk 

menentukan jangka waktu kerahasiaan data dan informasi berdasarkan saran dan pandangan 

dari Komite Uji Kerahasiaan. 

 

4.2.5. PPID dan Badan Publik harus membuat surat ketetapan yang berlaku untuk setiap data dan 

informasi yang bersifat rahasia dengan memuat jangka waktu kerahasiaan beserta alasan – 

alasan yang mendasari penetapan suatu data dan informasi diklasifikasi sebagai data dan 

informasi yang bersifat rahasia dan alasan – alasan penetapan jangka waktu kerahasiaan dari 

data dan informasi rahasia. 

 

4.3. Penentuan Jangka Waktu Kerahasiaan 

 

4.3.1. PPID dengan pertimbangan dari Komite Uji Kerahasiaan menetapkan jangka waktu kerahasiaan. 

Meski UU KIP dan PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 14 menetapkan jangka waktu yang berbeda – beda akan tetapi 

PPID dan Komite Uji Kerahasian dapat menetapkan jangka waktu kerahasiaan paling lama 30 

tahun untuk seluruh jenis data dan informasi yang dirahasiakan. 

 

                                                           
13

 Lihat Pasal 19 UU KIP 
14

 Lihat Pasal 5 – 11 PP 61/2010 
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4.3.2. PPID wajib memperhatikan saran dari Komite Uji Kerahasiaan sebagai bagian dari pertimbangan 

untuk menentukan jangka waktu kerahasiaan dari data dan informasi yang bersifat rahasia. 

 

4.3.3. Penentuan Jangka Waktu Kerahasiaan dapat dilakukan secara bertingkat dengan 

memperhatikan uji konsekuensi yang dilakukan. Jangka waktu kerahasiaan untuk pertama kali 

dapat ditetapkan selama 10 tahun, kemudian dapat diperpanjang menjadi 10 tahun, dan dapat 

diperpanjang lagi menjadi 10 tahun. Penetapan perpanjangan jangka waktu kerahasiaan oleh 

PPID juga wajib memperhatikan saran dan pertimbangan dari Komite Uji Kerahasiaan. 

 

4.3.4. Penetapan jangka waktu kerahasiaan secara langsung menjadi 30 tahun harus 

mempertimbangkan berbagai faktor yang menentukan dalam uji konsekuensi yang dilakukan 

secara bersama – sama antara PPID dan Komite Uji Kerahasiaan. 

 

4.3.5. PPID dan Badan Publik wajib memuat alasan – alasan penentuan jangka waktu kerahasiaan 

dalam penetapan suatu data dan informasi yang dikualifikasikan sebagai data dan informasi 

yang bersifat rahasia. 

 

4.4. Mempublikasikan Daftar Data dan Informasi Yang Bersifat Rahasia 

 

4.4.1. Badan Publik wajib mempublikasikan daftar data dan informasi yang bersifat rahasia berikut 

keputusan yang menetapkannya. 

 

4.4.2. Badan Publik juga wajib menyediakan keputusan badan publik yang menetapkan suatu data dan 

informasi yang diklasifikasi sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia. 

 

4.4.3. Publikasi daftar dan keputusan mengenai data dan informasi rahasia tersebut dilakukan melalui 

sarana elektronik dan sarana cetak serta disediakan oleh lembaga pemerintahan.  

 

4.4.4. Masyarakat dapat mengakses daftar dan keputusan mengenai data dan informasi rahasia 

tersebut tanpa dikenakan biaya. 
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Bagian V 

Pilihan Distribusi untuk Data dan Informasi Terbuka 

 

5.1. Pilihan Distribusi 

 

5.1.1. Untuk memulai menerapkan distribusi data dan informasi terbuka, lembaga pemerintahan 

harus mempertimbangkan untuk menggunakan beragam jenis atau medium distribusi yang 

tersedia baik dalam bentuk cetak, siar, dan juga internet dan/atau menggunakan beragam 

medium lainnya. 

 

5.1.2. Pertimbangan pilihan medium distribusi juga harus mempertimbangkan akses masyarakat 

terhadap medium tersebut. Penggunaan medium internet bisa jadi solusi paling murah dan 

efisien namun pada saat yang sama dapat membatasi akses masyarakat terhadap data dan 

informasi yang disediakan oleh lembaga pemerintahan yang disebabkan keterbatasan bandwith 

dan pilihan alat teknologi. 

 

5.1.3. Untuk memulai memilih medium distribusi yang tepat, lembaga pemerintahan harus memulai 

berdiskusi dengan para pemangku kepentingan yang berasal dari sektor bisnis, masyarakat sipil, 

dan juga dari sektor akademik. Diskusi awal dengan pemangku kepentingan ini juga dimulai 

dengan membuka data dan informasi mengenai saluran yang digunakan oleh masyarakat untuk 

meminta data dan informasi dari lembaga pemerintahan. 

 

5.1.4. Data dan informasi terkait saluran yang digunakan oleh masyarakat ini dapat menjadi titik pijak 

awal untuk menentukan pilihan medium distribusi yang akan digunakan untuk menyebarluaskan 

data dan informasi dari lembaga pemerintahan. 

 

5.1.5. Lembaga pemerintahan juga harus menyediakan data dan informasi mengenai penetrasi surat 

kabar, radio, televisi, dan internet di wilayah tertentu untuk melengkapi gambaran kondisi akses 

masyarakat terhadap teknologi. 

 

5.1.6. Lembaga pemerintahan memulai penerapan distribusi data dan informasi terbuka menggunakan 

medium yang paling banyak diakses oleh masyarakat dengan mempertimbangkan pendapat dari 

para pemangku kepentingan dan juga tetap mempertimbangkan penggunaan medium distribusi 

lainnya.  

 

5.2. Pilihan Lisensi Hak Cipta 

 

5.2.1. Untuk menerapkan data dan informasi terbuka, lembaga pemerintahan harus membuka secara 

luas dan mengadopsi hak untuk menggunakan kembali (reuse) dan hak mendistribusikan 

(redistribute) informasi pemerintahan oleh masyarakat tanpa keharusan meminta ijin. 
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5.2.2. Untuk mendorong penerapan data dan informasi terbuka, lembaga pemerintahan harus 

menghilangkan hambatan – hambatan hak cipta dari data dan informasi pemerintahan. Data 

dan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan harus berada pada lisensi hak cipta 

yang bersifat domain publik (public domain). 

 

5.2.3. Penggunaan domain publik untuk lisensi hak cipta dari data dan informasi yang dikeluarkan oleh 

lembaga pemerintahan akan membantu menghilangkan hambatan dalam akses masyarakat 

terhadap data dan informasi, membantu penyebarluasan data dan informasi oleh pihak ketiga, 

membantu pemeliharaan data dan informasi, mempromosikan keterlibatan masyarakat melalui 

aktivitas non komersial dan komersial yang terkait dengan data dan informasi yang dikeluarkan 

oleh lembaga pemerintahan 

 

5.3. Pilihan Teknologi 

 

5.3.1. Untuk menerapkan data dan informasi terbuka, maka lembaga pemerintahan juga harus 

menerapkan teknologi yang secara hukum juga terbuka atau menggunakan teknologi yang 

berbasis pada open source. 

 

5.3.2. Untuk itu lembaga pemerintahan harus mempertimbangkan pengumpulan dan menciptakan 

sistem informasi mengenai data dan informasi yang dapat mendukung interoperabilitas 

(downstream interoperability) antar sistem operasi serta mendukung penyebaran data dan 

informasi kepada masyarakat.  

 

5.3.3. Data dan informasi harus dapat digunakan harus dapat dibaca oleh mesin (machine-readable) 

dan dalam bentuk format terbuka (open format). Kebutuhan ini untuk menghapuskan halangan 

hak cipta (licence free), publikasi ulang (re-distribute), penggunaan ulang (re-use), dan tidak 

menerapkan pembatasan apapun dalam penggunaannya. Lembaga pemerintahan sebaiknya 

menghindari penggunaan format PDF. 

 

5.3.4. Lembaga pemerintahan juga harus menggunakan format standar untuk keperluan pengutipan 

sumber data dan informasi. Format standar untuk pengutipan ini berguna untuk memisahkan 

masalah dengan data dan informasi lembaga pemerintahan dengan kualitas data dan informasi 

yang dihasilkan oleh pihak ketiga dengan menyediakan model pengutipan kepada sumber 

asalnya. 
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Bagian VI 

Teknik Melaksanakan Panduan 

 

6.1. Membuat dan Menunjuk Badan dan Pejabat Yang Bertanggungjawab 

 

6.1.1. Untuk menerapkan panduan ini, lembaga pemerintahan harus membentuk badan dan pejabat 

yang bertanggungjawab untuk menerapkan data dan informasi terbuka. 

 

6.1.2. Dengan membentuk atau menunjuk suatu badan / pejabat khusus diharapkan dapat 

menjalankan kebijakan lembaga pemerintahan yang menerapkan data dan informasi terbuka 

serta untuk memastikan kepatuhan setiap unit kerja di lembaga pemerintahan untuk 

melaksanakan penerapan data dan informasi terbuka. 

 

6.1.3. Pembentukan atau penunjukkan badan / pejabat khusus tidak harus disertai dengan rekrutmen 

pegawai baru, akan tetapi memastikan rentang kendali dan tanggung jawab yang sesuai untuk 

memastikan bekerjanya pelaksanaan data dan informasi terbuka. 

 

6.2. Membuat Kebijakan atau Peraturan yang Mengikat 

 

6.2.1. Lembaga pemerintahan harus membuat kebijakan operasional yang mengikat untuk 

memastikan pelaksanaan data dan informasi terbuka, termasuk memastikan badan / pejabat 

yang ditunjuk juga memiliki kewenangan yang memadai untuk melakukan tugasnya dalam 

penerapan data dan informasi terbuka. 

 

6.2.2. Kebijakan dan peraturan ini dapat menjadi panduan untuk badan / pejabat yang ditunjuk serta 

semua unit kerja dalam lembaga pemerintahan dalam memastikan pelaksanaan data dan 

informasi terbuka. Serta memastikan data dan informasi terbuka tersebut dapat diakses oleh 

masyarakat melalui beragam medium distribusi. 

 

6.3. Membuat Jangka Waktu Yang Tepat untuk Pelaksanaan 

 

6.3.1. Lembaga pemerintahan perlu untuk menetapkan jangka waktu yang jelas untuk dapat 

memastikan berjalannya pelaksanaan data dan informasi terbuka. Penetapan jangka waktu yang 

jelas juga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan analisis jika terjadi 

keterlambatan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan data dan informasi terbuka. 

 

6.3.2. Dalam menentukan jangka waktu, pemangku kepentingan yang terdapat dalam lembaga 

pemerintahan harus diberikan waktu yang cukup untuk memulai persiapan. Persiapan yang 

cukup sangat penting, karena penerapan data dan informasi terbuka akan membawa perubahan 

dari sisi budaya dan sistem kerja dalam lembaga pemerintahan tersebut. 
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6.3.3. Jangka waktu tersebut harus dibuat dengan prinsip - prinsip pasti, jelas, terukur, dan dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

 

6.4. Memastikan Ketersediaan Anggaran Yang Memadai 

 

6.4.1. Dalam menerapkan kebijakan data dan informasi terbuka, Lembaga pemerintahan juga harus 

memastikan ketersediaan anggaran yang memadai bagi badan / pejabat yang ditunjuk. 

Anggaran yang memadai ini termasuk anggaran untuk melakukan perawatan atau perbaikan 

terhadap alat – alat kerja yang dapat membantu penerapan kebijakan data dan informasi 

terbuka. 

 

6.4.2. Anggaran yang disediakan harus termasuk anggaran untuk belanja pegawai, belanja software, 

belanja hardware, pelatihan, perawatan server, dan perawatan peralatan lainnya.  

 

6.5. Memastikan Peninjauan Berkala Terhadap Peraturan 

 

6.5.1. Menerapkan data dan informasi terbuka adalah sebuah proses yang tidak berhenti, oleh karena 

itu lembaga pemerintahan juga harus memastikan dalam peraturan tersebut terdapat 

pengaturan untuk memastikan peninjauan secara berkala. 

 

6.5.2. Peninjauan secara berkala tersebut untuk memastikan agar peraturan yang ada akan 

mengadopsi praktik – praktik terbaik dari penerapan data dan informasi terbuka. 

 

6.5.3. Apabila peninjauan akan dilakukan oleh lembaga pemerintahan, maka salah satu fokus kunci 

adalah memahami profil pengguna data dan informasi terbuka. Lembaga pemerintahan perlu 

memberikan perhatian khusus untuk memahami profil secara detail seperti siapa yang 

menggunakan, data dan informasi mana yang digunakan, data dan informasi tersebut digunakan 

untuk kepentingan apa, dan lain lain. 
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