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BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KERALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu

menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi

Nasional tentang Pedoman Layanan Informasi Publik

Badan Standardisasi Nasional;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Layanan Publik {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5071);

4.Peraturan. ...
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BAD AN STANDARDISASI NASIONAL

4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000

tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

tentang (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5149);

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan

Presiden Nomor 11 Tahun 2005;

7. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008

^  tentang Pengangkatan Kepaia Badan Standardisasi

Nasional;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Keputusan Kepaia Badan Standardisasi Nasional

Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi

Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah

dengan Peraturan Kepaia Badan Standardisasi

Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

C:\UMrs\VuliBnclrt\QesMap\ANDRI'S \AIOR><U<eteit)ulciinii infomssi PuUiklSoncopy Pemti;tim Ka BSN Rg KIPV^slilPMamaii liiyiittaii Irilcirnasil Publik piiiit (2t-7.20l l>.Joc



BADAN STANDARDISE NASIONAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN KEPA

NASIONAL TENT^

INFORMASI PUBLI

NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN L

A  BADAN STANDARDISASI

NG PEDOMAN LAYANAN

EC BADAN STANDARDISASI

MUM

lanjutnya disingkat BSN adalah

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud deng^n:

l.Badan Standardisasi Nasional yang se

Lembaga Pemerintah Non Kementeri^n yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden;

2.Informasi adalah keterangan, pernyatkan, gagasan, dan tanda-tanda

yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun

penjelasannya yang dapat dilihat, didejigar, dan dibaca yang disajikan

dalam berbagai kemasan dan format

teknologi informasi dan komunikas

nonelektronik.

3. Informasi Publik adalah informasi yan^

dikirim, dan/atau diterima oleh

penyelenggara dan penyelenggaraan n^

berkaitan dengan kepentingan publik.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokum

PPID adalah pejabat yang bertanggung

sesuai dengan perkembangan

secara elektronik ataupun

dihasilkan, disimpan, dikelola,

BSN yang berkaitan dengan

gara serta informasi lain yang

entasi yang selanjutnya disebut

jawab dibidang penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan,dan/at£U Layanan informasi di BSN.

5. Atasan PPID adalah pejabat yang meru

yang bersangkutan dan/atau atasan da

bersangkutan.

pakan atasan langsung pejabat

■i atasan langsung pejabat yang

b.Daftar. ...
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BADAN STANDARDISASI NASIONAL

6. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara

sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah

penguasaan BSN tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

7. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan

hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik.

8. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum,

atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

a. memberikan pedoman dalam melaksanakan Layanan Informasi

Publik di lingkungan BSN;

b. meningkatkan Layanan Informasi Publik di lingkungan BSN untuk

menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;

c. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses

Informasi Publik; dan

d. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan

informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik.

BAB II

PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 3

(1) Untuk mengelola Layanan Informasi Publik di lingkungan BSN

dibentuk Unit Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut

ULIP sebagaimana terdapat pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

(2)ULIP. ...
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(2) ULIP terdiri dari PPID, Pejabat Informasi, dan Sekretariat.

(3) ULiPdipimpinolehPPID.

(4) UUP ditetapkan oleh Kepala BSN.

Pasal 4

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melekat pada

pejabat struktural Eselon II yang membidangi hubungan masyarakat

dan hubungan antar lembaga.

(2) PPID ditetapkan oleh Kepala BSN.

(3) PPID dalam melaksanakan tugasnya bertanggung Jawab kepada

Kepala BSN melalui atasan langsung PPID.

Pasal 5

PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:

a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan

informasi dan dokumentasi dari Unit Kerja di lingkungan BSN;

b. mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

secara berkala;

c. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan

mengamankan informasi;

d. Layanan Informasi Publik sesuai dengan aturan yang berlaku;

e. Layanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

f. mengusulkan penetapan prosedur operasional penyebarluasan

Informasi Publik kepada Kepala BSN;

g. melakukan pengujian Konsekuensi;

h. mengklasifikasikan Informasi dan/atau pengubahannya;

i. menetapkan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka

waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat

diakses; dan

j.menetapkan. ...
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BADAN STANDARDISASI NASIONAL

j. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang

diambil untxik memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5, PPID berwenang:

a. mengkoordinasikan pemberian Layanan Informasi Publik di

lingkungan BSN;

b. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya

diakses oleh publik;

c. meminta dan memperoleh informasi dari Unit Kerja di BSN;

d. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila

Informasi Ptiblik yang dimohon termasuk informasi yang

dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan

tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan

keberatan atas penolakan tersebut;

e. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang

dikecualikan beserta alasannya; dan

f. menugaskan sekretariat untuk membuat, mengumpulkan, serta

memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan

organisasi.

Pasal 7

Pejabat Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri

dari wakil kesestamaan dan kedeputian.

Pasal 8

(1) Pejabat Informasi bertugas dan bertanggung jawab dalam

mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara

fisik di Unit Kerjanya antara lain:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b.informasi. ...
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BADAN STANDARDISASI NASIONAL

b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;

c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

(2) Pejabat Informasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi PPID.

Pasal 9

(1) Sekretariat ULIP mempunyai tugas dan fungsi membantu PPID.

(2) Sekretariat ULIP secara ex-officio dilakukan oleh Bagian Hubungan

Masyarakat.

BAB III

INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 10

(I) Informasi Publik yang diumumkan secara berkala terdiri atas:

a. Informasi tentang profil BSN yang meliputi:

1, informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat

lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan

fungsi BSN;

2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil

singkat pejabat struktural;

b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang

sedang dijalankan meliputi:

1. nama program dan kegiatan;

2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan;

3. target dan/atau capaian program;

4.jadwal. ...
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BADAN STANDARDISASI NASIONAL

4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

5. anggaran program;

6. agenda kegiatan BSN;

7. informasi tentang penerimaan calon pegawai BSN;

c. ringkasan laporan akses Informasi Publik;

d. informasi tentang peraturan dan keputusan;

e. informasi tentang tata cara memperoleh Informasi Publik,

f. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai

dengan peraturan perundang-undangan terkait;

(2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

(1) Informasi publik yang tersedia setiap saat sekurang-kurangnya terdiri

atas:

a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:

1. nomor;

2. ringkasan isi informasi;

3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;

4. penanggungjawab pembuatan dan/atau penerbitan informasi;

5. waktu dan tempat pembuatan informasi;

6. bentuk informasi yang tersedia;

7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

b. informasi tentang peraturan dan keputusan BSN;

c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan

secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

d.informasi. ...
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BADAN STANDARDISASI NASIONAL

d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan

keuangan, antara lain pedoman pengelolaan organisasi,

administrasi, personil dan keuangan;

e. dokumen kerja sama dengan pihak lain;

f. data perbendaharaan atau inventaris;

g. rencana strategis dan rencana kerja BSN;

h. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;

i. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi

masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau

penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

(2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat

pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

ini.

BAB IV

PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 12

Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian yang dilakukan

oleh PPID tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi

diberikan setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup

Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada

membukanya atau sebaliknya.

Pasal 13

(1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan

pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum

menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang

dikecualikan.

(2) PPID. ...
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BADAN STANDARDISASI NASIONAL

(2) PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada

Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib

menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-

undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib

dirahasiakan.

(3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus

dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan

tertulis atas permohonan Informasi Publik.

(4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang

mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur

dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 14

(1) PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang

dikecualikan dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang

akan diberikan kepada publik.

(2) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam

suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan

akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik.

(3) Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID

wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang

dihitamkan atau dikaburkan.

BAB V

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 15

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip

cepat, mudah, tepat waktu, dan biaya ringaii.

Pasal 16. ...
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BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Pasal 16

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat

dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik

melalui:

a. pengumuman Informasi Publik; dan

b. penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.

Pasal 17

(1) Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang-kurangnya melalui

situs resmi dan papan pengumumam dengan cara yang mudah

diakses oleh masyarakat.

(2) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat

dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.

Pasal 18

(1) Permohonan Informasi Publik dilakukan secara tertulis atau tidak

tertulis.

(2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon:

a. mengisi formulir permohonan; dan

b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila

dibutuhkan.

(3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID

memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir

permohonan.

(4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) sekurang-kurangnya memuat:

a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah

permohonan Informasi Publik di registrasi;

•  b.nama. ...
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BADAN STANDARDISASI NASIONAL

b. nama;

c. alamat;

d. pekerjaan;

e. nomor telepon/e-mail;

f. rincian informasi yang dibutuhkan;

g. tujuan penggunaan informasi;

h. cara memperoleh informasi; dan

i. cara mendapatkan salinan informasi.

(5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) terdapat pada Lampiran III sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 19

(1) PPID wajib melakukan pengkoordinasian pencatatan permohonan

Informasi Publik dalam register permohonan.

(2) PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan

nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik

diserahkan kepada Pemohon Informasi Publik.

(3) Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat

elektronik atau pemohon datang langsung, PPID wajib memastikan

diberikannya nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima.

(4) Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat atau

faksimili atau cara Iain yang tidak memungkinkan bagi BSN untuk

memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID wajib

memastikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada Pemohon

Informasi Publik.

(5) Nomor pendaftaran sebagaimana pada ayat (4) dapat diberikan

bersamaan dengan pengiriman Informasi Publik.

(6) PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah

diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan

Informasi Publik.

(7)Register. ...
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BADAN STANDARDISASI NASIONAL

(7) Register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kxirangnya memuat:

a. nomor pendaftaran permohonan;

b. tanggal permohonan;

c. nama Pemohon Informasi Publik;

d. alamat;

e. pekerjaan;

f. nomor kontak;

g. Informasi Publik yang diminta;

h. tujuan penggunaan informasi;

i. status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di

bawah penguasaan BSN atau telah didokumentasikan;

j. jenis permohonan untuk mencatat apakah Pemohon Informasi ingin

melihat atau mendapatkan salinan informasi;

k. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke Badan

Publik lain bila informasi yang diminta berada di bawah

kewenangan Badan Publik Iain;

1. alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik ditolak;

m. hari dan tanggal Pemberitahuan Tertulis serta pemberian

informasi; dan

n, biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik

yang diminta.

(8) Format register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

terdapat pada Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

Pasal 20

(1) Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan

mengetahui Informasi Publik, PPID wajib:

a.memberikan. ...
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BADAN STANDARDISASI NASIONAL

a. memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat

Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk

membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;

b. memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

dan Pasal 13 apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan

c. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan

dengan format sebagaimana terdapat pada Lampiran VII sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi, PPID

wajib mengkoordinasikan dan memastikan:

a. Pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk melihat Informasi

Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca

dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;

b. Pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan informasi yang

dibutuhkan;

c. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam

Pasal 12 dan Pasal 13 apabila permohonan informasi ditolak; dan

d. pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan

dengan menggunakan format sebagaimana terdapat pada Lampiran

VII Peraturan ini.

(3) PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibantu dalam memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 selambat-lambatnya 7 (tujuh)

hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diterima.

(4) PPID wajib memastikan permohonan Pemohon Informasi Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercatat dalam register

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8).

Pasal 21

(1) PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan

jawaban BSN atas setiap permohonan Informasi Publik.

(2)Pemberitahuan. ...
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(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berisikan:

a. keterangan bahwa Informasi Publik yang diminta berada di bawah

penguasaannya atau tidak;

b. memberitahukan Badan Publik mana yang menguasai informasi

yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada di bawah

penguasaannya;

c. menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut

alasannya;

d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;

e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik

yang dimohon;

f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang

dimohon;

g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon

bila ada; dan

h. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum

dikuasai atau belum didokumentasikan.

(3) Dalam hal Informasi Publik yang dimohon diberikan baik sebagian

atau seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib

menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bersamaan dengan Informasi Publik yang dimohon.

(4) Dalam hal Informasi Publik yang dimohon, diputuskan untuk

diberikan baik sebagian atau seluruhnya namun tidak disampaikan

pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib menyampaikan

pemberitahuan tertulis dan Informasi Publik yang dimohon kepada

Pemohon Informasi sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam

Peraturan ini.

(5)Dalam.
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(5) Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID wajib

menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaaan dengan Surat

Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi.

(6) Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi oleh

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya

memuat:

a. nomor pendaftaran;

b. nama;

c. alamat;

d. pekerjaan;

e. nomor telepon/email;

f. informasi yang dibutuhkan;

g. keputusan pengecualian dan penolakan informasi;

h. alasan pengecualian; dan

i. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi

dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi.

(7) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

Informasi Publik yang dimohon disampaikan paling lambat 10

(sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

(8) Dalam hal permohonan informasi tidak disampaikan secara langsung

atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran disampaikan

bersamaan dengan pemberitahuan tertulis.

(9) Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi

Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah

informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan,

PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis

beserta alasannya.

(lO)Perpanjangan. ...

CHUSWsWullWMtflDtsWopVANORI'S WOfWOKeiarbokaon tntofmast Putjiik\Soltcopy Psfiilunin Ka BSN Ito KlPlft5ti\Pedomnn Layonan tnfonnpsi PuMik pnm pi.7-2011) doc



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

(10) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) beserta

penyampaian Informasi Publik yang dimohon dilakukan selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tidak dapat

diperpanjang lagi.

(11) Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdapat pada Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

(12) Format Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat pada

Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 22

(1) Biaya perolehan salinan Informasi Publik dan cara pembayaran

ditetapkan dalam surat keputusan Kepala BSN sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. biaya penyalinan Informasi Publik;

b. biaya pengiriman Informasi Publik; dan

c. biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya

terdapat informasi pihak ketiga.

(3) Cara pembayaran biaya perolehan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah;

a. dibayarkan secara langsung kepada BSN; atau

b. dibayarkan melalui rekening resmi BSN berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dalam hal pembayaran secara langsung, BSN wajib memberikan tanda

bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi

secara terinci kepada Pemohon Informasi Publik.

(5)Dalam. ...
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(5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening resmi BSN,

Pemohon Informasi wajib memberikan tanda bukti

pengiriman/transfer pembayaran biaya perolehan salinan informasi

secara terinci kepada BSN.

(6) BSN mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran perolehan

salinan Informasi Publik sesuai dengan tata cara pengumuman

Informasi Publik secara berkala.

(7) PPID melakukan pencatatan atas biaya perolehan Informasi Publik

yang diterima secara langsung maupun yang dikirimkan melalui

rekening resmi BSN.

BAB VI

TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Keberatan

Pasal 23

(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal

ditemukannya alasan sebagai berikut:

a. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11;

b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8;

c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;

d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang

diminta;

e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g.penyampaian. ...
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g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur

dalam Peraturan ini.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan

kepada atasan PPID melalui PPID.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

Bagian Kedua

Registrasi Keberatan

Pasal 24

(1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir

keberatan yang disediakan.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis,

PPID wajib membantu Pemohon Informasi Publik yang mengajukan

keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisikan

formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi

pengajuan keberatan.

(3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

c. tujuan penggunaan Informasi Publik;

d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan

keberatan;

e. identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan

keberatan bila ada;

f. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23;

g. kasus posisi permohonan Informasi Publik;

h.waktu. ...
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h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;

i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan; dan

j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan

keberatan.

(4) PPID memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan

keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

(5) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdapat pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

(6) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berlaku pula dalam hal BSN menyediakan sarana pengajuan

keberatan melalui alat komunikasi elektronik.

Pasal 25

(1) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan.

(2) Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memuat:

a. noraor registrasi pengajuan keberatan;

b. tanggal diterimanya keberatan;

c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik dan/atau kuasanya

yang mengajukan keberatan;

d. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

e. informasi Publik yang diminta;

f. tujuan penggunaan informasi;

g. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;

h. keputusan Atasan PPID;

i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;

j.nama. ...
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j. nama dan posisi atasan PPID; dan

k. tanggapan Pemohon Informasi.

(3) Format register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdapat pada Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Tanggapan Atas Keberatan

Pasal 26

(1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan

tertialis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan

tersebut dalam register keberatan.

(2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memuat:

a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang

diajukan;

d. perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian

atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan

diterima; dan

e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada

huruf d.

(3) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.

Pasal 27.
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Pasal 27

(1) Pemohon Informasi Pubiik yang mengajukan keberatan atau pihak

yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID

berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi

Pubiik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas)

hari keija sejaJc diterimanya keputusan atasan PPID.

(2) Tata cara penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Komisi Informasi mengenai penyelesaian

sengketa informasi.

BAB VII

LAPORAN

Pasal 28

(1) BSN membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Pubiik

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran

berakhir.

(2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Komisi Informasi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya

memuat:

a. gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Pubiik;

b. gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Pubiik, antara

lain:

1. sarana dan prasarana Layanan Informasi Pubiik yang dimiliki

beserta kondisinya;

2. sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Pubiik

beserta kualifikasinya;

3. anggaran Layanan informasi serta laporan penggunaannya;

c.rincian. ...
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c. rincian Layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang

meliputi:

1. jumlah permohonan Informasi Publik;

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan

Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik

sebagian atau seluruhnya, dan

4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta

alasannya;

d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:

1. jumlah keberatan yang diterima;

2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya

oleh BSN;

3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi

yang berwenang;

4. hasil raediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi

yang berwenang dan pelaksanaanya oleh BSN;

5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan

6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh BSN;

e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan

Informasi Publik;

f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan

kualitas Layanan informasi.

(4) BSN membuat laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk:

a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan

Informasi Publik; dan

b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan

layanan Informasi Publik.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

BAB VIII. ...
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ^ 'XCW

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR

Penanggung Jawab Paraf Tanggal Keterangan

1. Pembuat Konsep/Pengusul

2, Disetujui Karo/Kapus Pengusul^

3. Disetujui Deputi Pengusul

4. Disetujui Karo HOH

5. Disetujui Sestama
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Agustus 2011

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR
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DAFTAR LAMPIRAN:

Lampiran I : Struktur Organisasi ULIP

Daftar Informasi Publik

Formulir Permohonan

Register Permohonan

Pemberitahuan Tertulis

Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan

Informasi Publik

: Formulir Keberatan

: Register Keberatan

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII
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LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : II TAHUN 2011

TANGGAL : 4 Agustus 2011

STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sekretariat

Pejabat Informasi

fPIl

Pejabat Informasi

[PIl

Pejabat Informasi

fPI]

Pejabat Informasi

fPIl

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



B
A
D
A
N
 S
T
A
N
D
A
R
D
I
S
A
S
I
 N
A
S
I
O
N
A
L

L
A
M
P
I
R
A
N
 I
I

P
E
R
A
T
U
R
A
N
 K
E
P
A
L
A
 B
A
D
A
N
 S
T
A
N
D
A
R
D
I
S
A
S
I
 N
A
S
I
O
N
A
L

N
O
M
O
R
 

:
 1
1
 T
a
h
u
n
 2
0
1
1

T
A
N
G
G
A
L
 
:
 4
 A
g
u
s
t
u
s
 2
0
1
1

D
A
F
T
A
R
 I
N
F
O
R
M
A
S
I
 P
U
B
L
I
K

N
o
.

R
i
n
g
k
a
s
a
n
 I
si

I
n
f
o
r
m
a
s
i

P
e
j
 a
b
a
t/
 U
ni

t/
 S
a
t
k
e
r

y
a
n
g
 M
e
n
g
u
a
s
a
i

I
n
f
o
r
m
a
s
i

P
e
n
a
n
g
g
u
n
g
j
 a
w
a
b

P
e
m
b
u
a
t
a
n
 a
t
a
u

P
e
n
e
r
b
i
t
a
n

I
n
f
o
r
m
a
s
i

W
a
k
t
u
 d
a
n

T
e
m
p
a
t

P
e
m
b
u
a
t
a
n

I
n
f
o
r
m
a
s
i

B
e
n
t
u
k

I
n
f
o
r
m
a
s
i

y
a
n
g
 T
e
r
s
e
d
i
a

J
a
n
g
k
a
 W
a
k
t
u

P
e
n
y
i
m
p
a
n
a
n

a
t
a
u
 R
e
t
e
n
s
i

A
r
s
i
p

K
E
P
A
L
A
 B
A
D
A
N
 S
T
A
N
D
A
R
D
I
S
A
S
I
 
N
A
S
I
O
N
A
L
,

B
A
M
B
A
N
G
 S
E
T
I
A
D
I



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-27 -

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL : 4 Agustus 2011

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

(RANGKAP DUA)

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Ll. 4, Jl. Jend Gatol Soebrolo. Senayan
Telp. (021) 5747043,5747044, Fax. (021) 5747045 Situs: htlo://vAvw.bsn Qo.id Email: bsn@bsn.go.ld

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran*:

Nama

/Uamat

P^eijaan

NomorTelepon/E-mall :

RIncian infbmiasl yang dibutuhkan : — -
(tambahkan kertas bila periu)

Tujuan Penggunaan Informasi

Cara Memperoleh Informssi** Melihat/membaca/tnendenoaflum/rnencatal***
2.0 Mendapatkan sailnan tnfcxmasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Sallnan Informasi** ;1.0 Mengambil Langsung
2. □ Kurir
3.0 Pos
4.Q Fakslmlll
5.D E-mail

..(tarpat) (tanggal/bulan/tabun)

Petugas Palayanan Informssi
(Peneritna Permohonan)

(  )
Nama dan Tanda Tangan

PemohOR Informasi

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:
'DiisI oleh petugas berdasaikan nomor reglstrasl permohonan Informasi Publik
**Plllh salah satu d^tgan membetl tanda (v)
***Corel yang tidak perlu
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Di Balik Formulir Permohonan Informasi

Dicetak informasi berikut:

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi
Publlk

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan
Publik kecuali (a) infonnasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi
dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan periindungan hak
atas kekayaan intelektual dan periindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam
Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi naslonal; Merugikan kepentingan hubungan luar
negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadl dan kemauan terakhlr ataupun
waslat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan
Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan
Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum
dikuasai atau dldokumentasikan.

II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA

NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan
informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin
permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertuiis tentang diterima atau
tidaknya permohonan Informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak
diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publlk. Badan Publik dapat
memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertuiis 1x7 hari kerja, dalam hal:
infonnasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah
informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. Blaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat
keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan
Badan Publik)

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal:
menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka
pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan
keberatan lalnnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertuiis atas keberatan yang
diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon
informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon
Informasi Publik.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI
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LAMPIRAN rV

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 11 Tahun 2011

TANGGAL : 4 Agustus 2011

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Tgi Nama Alamat
Nomor

Kontak
^ekeijaan

Informasi

yang

Diminta

Tujuan
Penggunaan
Infoimasi

Status Informasi

Bentuk

Informasi

yang

Dikuasai

Jenis

Permohonan
Keputusan

Biaya
Alasan

Penolakan

Hari dan Tanggal Biaya dan Cara
Pembayaran

Dibawah

Penguasaan
Belum

didokumen-

taslkan

Soft

copy

Hard

copy

Meiihat/

Menge-
tahui

Meminta

Salinan

Pembe-

ritahuan

Tertulls

Pemberian

Informasi
Biaya Cara

Ya Tdk

I

t

Keterangan:
Nomor

Tanggal
Nama

Alamat

Nomor Kontak

Pekcrjaan
Informasi Yang Diminta
Tujuan Pcnggunaan Informasi

Status Informasi

Bcntuk Informasi Vang Dikuasai:

diisi tentang nomor pendaflaran pemiohonan Informasi Publik.
diisi tentang tanggal permohonan diterima.
diisi tentang nama pemohon.
diisi tentang alamat iengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta.
diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/emai! Pemohon Informasi Publik.
diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
diisi tentang detail informasi yang diminta.
diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan infonnasi.
diisi dengan memberikan tanda (>D. Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, sesual dengan isian di formullr
pemberiiahuan teitulis.

diisi dengan memberikan tanda (■/").



I 1

Jenis Permohonan

Keputusan

Alasan Penolakan

Hari dan Tanggal

Biaya & Cara Pembayaran

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

diisi dengan memberikan tanda (7").
diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberilahuan tertulls.
diisI tentang aiasan penolakan oleh atasan PPID.
Diisi tentang:
a. Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik dan Peraturan ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal
permohonan informasi publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan.

b. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik.
diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI
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LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL : 4 Agustus 2011

flSN)
BAOAN STANDARDISASI NASIONAL

Gedung Manggala\Atenabakti Bl<^ IV LL 4, Jl. Jend Galol Soebroto, Senayan
Telp. (021)5747043, 5747044. Fax. (021) 5747045 SHu8: htlD://www.b3n.Qo.id Email: bani^bsn.yi Id

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan penmohonan Informasi pada tanggal ... bulan ... tahun dengan nomor pendaftaran*
Kami menyampatkan kepada Saudara/i:
Nama
Alamat

Nomor Telepon/E-mall :
Pemberitahuan sebagai berikut:
A. Informasi Dapat Diberlkan

No.
Hal>hal terkait Informasi

Publik
Keterangan

1. Penguasaan Informasi
Publik"

□ Kami
□ Badan Publik lain, yaitu

2. Bentuk fisik yang tersedia" □ Softcopy (termasuk rekaman)
□ Hardcopy/salinan tertulis.

3. Biava vana dibutuhkan*" □ Penvalinan Rp X (imih lembar)=RD
□ Penqiriman Rp
□ Lain-lain Rp
Jumlah Rp

4. Waktu penvediaan hari
5. Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**" (tambahkan kertas biia perlu)

B. Informasi tidak dapat diberlkan karena:**
□ Informasi yang diminta belum dikuasai
□ Informasi yang diminta didokumentasikan
Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu

(tempat) (tanggal/bulan/tahun)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

ttd

(  )
Nama & Tanda Tangan

Keterangan:
*  Oiisi sesuai dengan nomor pendaflaran pada formulir permohonan.
** Pilih salah satu dengan memberi tanda (V).
"* Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos sesuai dengan standar

biaya yang telah ditetapkan.
**** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberlkan alasan penghitamannya.

Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI
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LAMPIRAN VI

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL : 4 Agustus 2011

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN

BSN>
BADAN STANDARDtSASI NASIONAL

Gedung Manggsla Wanabakli Blolt IV LI 4, Jl. Jend Gatot Soebroto. Senayan
Telp, (021) 5747043,5747044. Fax (021) 5747045 Silua; liSlEi(iftawMLS9jd Email; bsniSbsn.go.kl

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN

No. Pendaftaraiu*

Nama

Alamat

No. Telfi/EmaO

Rincian Informasi yang dibatuhkan

PPID memutuskan bahwa InfoniusI yang dimohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian
Infonnasi didasafkan : □ Pasal 17 hunif UU KIP. **
padaaUsan 0 Pasal... Undang-Undang ...."^

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di alas, meinbuka Infonnasi tersebut dapal menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

Dengan demiklan tnenyatakan bahwa:
PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon In/ormasi keberatan aus ponolakan Ini maka Pemohon Infonnasi dapat tnengajukan keberatan kepada atasan PPID
selambat-lambatnya 30 (dga puluh) hari keija sejak menerima Sural Keputusan inL

I  (Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun) "**)
Pejabat Pengelola Informasi dan Doknmentasl (PPID)

(• •0
Nama & Tandalangan

Kctenagan:
• Diisi oleh pelugas beidasaikan nomor registrasi pennolionan Infonnasi PubiiK.
"DiisiolehPPlDsesuaidengaipengeaialian padaPasdl^hunif a-iUUKIP.
~ Sesuai dengan Pasal 17huruf j UU KIP, diist olch PPi D sesual dengan pasal pengecualian
dalaro undang-undanglain yangmenga-uallkan taforaiasi yangdimciion ttrsebul (sebutkan
pasal dan imdang-undangrya), .. ... .....i-
**** Diisi ol^ petugas dengan mompertiatikan baus tfintangjangka waklu pemlsntahuan tsrtuiis
sebagaimanadiaturdaiam UU JOP dan Peraturan inL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASl NASIONAL

-33-

LAMPIRAN VII

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL : 4Agustus2011

FORMULIR KEBERATAN

fisrO
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Gedung Manggsia V\^nabakti Blok IV L(. 4, Jl. Jend Qatot Soebroto. Senayan
Talp. (021) 5747043,5747044, Fax. (021) 5747045 SHus: hllD://www.bsn.oo.i(l Email: bsn@b8n.go.id

PERNVATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONANINFORMASI

A, INFORJVtASl PENGAJU KEBERATAN
Nomor Registrasi Keberatan
Nomor Pendaftaran Permohoaan

Inforinasi

Tujuan Penggunaan laformasi
Identitas Pemohon

Nama

Alamat

Pckcijaan
Nomor Tclepon

Id«Dtitas Kuasa Pemohon **

Nama

Alamat

Nomor Telepon

Jdiisi perugas)^

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***

Permohonan Informasi di tolak

loformasi berkala tidak disediakan

Perminiaan informasi tidak ditanggapi
Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
Perminiaan informasi tidak dipcnuhi
Biaya yang dikenakan tidak ̂ ^'ajar
Informasi disampaikan melebibi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambabkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: {langgalj. fbulanj.flahm] diisi oleh
pelugas]****
Demikian keberatan ini s^a sampaikan. alas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

(tempat), [tanggal], [bulan], [tahun] •••••

Pengaju Informasi

(  )
Nama & Tanda Tangan

Mengetahui, ••••••
Petugas Informasi

(Penerima Keberatan)

(  )
Nama & Tanda Tangan

KETERANGAN

Nomor register pcngi^nn kcbcnUBn dim beidoarkan buku regklcr pcsg;gusi keberatan
* Idenlias kuasa pemohon diisijikaadakuasapcmohoan>adaDmclam|:ukaflSui3l Kuass.
** Sesus dengw Pasai 35 UU KIP. dipiliholeh pengaju kebctaun sesusi dcngan absan keberatan \angdiajukan
*** Diisiscsuai dcngan kefcntuanjan^mikTudalam UU KIP
•••• Tanggal diisi dcngan tanggal dileiimanva pct^uim kebenOan >nttu sejidt keberatan din>'Blal(an Icnglap scsuai dengan taiku register pcngajuan keberatan.
***** nnlnm kit VrKTjim.<;.ijiiir«T. m.-A:a fnnmiliTkelieraian Jiija dhandalmgiini oleh petugn-s \-3ng mcnerima patgtyuan keberatan.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 11 Tahun 2011

TANGGAL : 4 Agustus 2011

REGISTER KEBERATAN

Aiamat
N'omor

Koiitak

Pckerpt

an

■Kb. -

Petidftf-
taran

pcimo-

hcnan

aifoi-

ma:-i..

Info:-

ma:i

Yang
Dxmiit-

tvl

Tiijtutn
Frsiggmiaait

Iiiromtftsi

Aia;a:t Peitgajuait Keberarait
fPasal 35 avai {1| UU KIPi

Kepu-tusan aUtsan
FPID

Halt dan

Taitggal
Pembenan

taitggdpan atac
Keberatan

Xama danPo>i:-i
-Ata.-anPPID

I I 1

TanggapaiY i
Pemohon
T  •h'dormasj^/i

II

■  "i'

b' c* d' e' t O-'

No.

Tgl
Nama

Aiamat

Noraor kontak

Pekerjaan

No. Pendaftaran Permohonan Inforraasi

diisi tentaiig nomor registrasi keberatan.
diisi tenlang tanggal keberatan diterima.
diisi dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya.
diisi tentang aiamat lengkap dan jelas Pemohon Inforraasi.
diisi tentang noraor kontak {nomor telepon/faksiraili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik)
diisi tentang pekeijaan Pemohon Informasi Publik.

; diisi tentang nomor pendaftaran pada fomiulir permohonan informasi. Dalajn hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumlcan berkala, maka
kolom ini tidak perlu diisi.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Informasi Yang Dirainta : diisi dengan informasi yang dirainta.

Tujuan Penggunaan Informasi : diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan pengajuan infonnasi.

Alasan Pengajuan Keberatan ( Pasal 35 ayat (1)

UU KIP : diisi dengan memberikan tanda (>i) sesuai alasan yang digunakan untuk meng^'ukan keberalan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik;

a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diraaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik.

b. Tidak disediakannya infonnasi berkala.
c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi
d. Permintaan infotmasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta
e. Tidak dipenuhinya pemtintaan informasi
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar
g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

: diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID.Keputusan atasan PPID
Hari dan Tanggal Peraberian tanggapan atas
Keberatan

Nama dan Posisi Atasan PPID

:

Tanggapan Pemohon Informasi

 diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.
: diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SPO dan Badan Publik atau Pejabat yang ditunjuk
untuk mewakili atasan PPID.

; diisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID.

1-^PALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI


