
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN OPD TAHUN 2021

NO OPD JENIS INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI
NEGATIF

RELEVANSI /
ALASAN

RETANSI
WAKTU

1. BKPSDM Identitas PNS yang
melanggar disiplin
dan atau di jatuhi
hukuman disiplin

UU No.14 Tahun
2008 Tentang KIP
Pasal 17

Dapat
mengungkapkan
data pribadi
pegawai yang
bersifat rahasia

Melindungi data
pribadi yang bersifat
rahasia

Permanen

2. BAPPEDA NIHIL

3. BAGIAN TATA
PEMERINTAHA
N

NIHIL

4. BAKESBANGP
OL

Data / Informasi
Intelegen

- Undang-undang
Nomor 7 Tahun
2012 tentang
Penanganan
Konflik

- Peraturan Presiden
Nomor 67 Tahun
2013 tentang
koordinasi
Intelegen Negara

- Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun
2018 tentang
Kewaspadaan Dini
di Daerah

- Peraturan Bupati
Blitar Nomor 44
Tahun 2011
tentang Penjabaran
Tugas dan Fungsi
Badan Kesatuan
Bangsa

Mengganggu
stabilitas daerah
yang
dikhawatirkan
akan memicu
konflik

Peningkatan stabilitas
daerah

Permanen



5. DINAS
PERHUBUNGA
N

Dokumen Elektronik
( Rekaman CCTV)

Undang-undang
Nomor 19 Tahun
2016 Tentang
Perubahan atas
Undang-undang
Nomor 11 Tahun
2008 tentang
Informasi Transaksi
elektronik

Bisa
disalahgunakan
untuk kejahatan

Sistem pengawasan
lalu lintas tidak
disiarkan secara
langsung/diberikan
kepada masyarakat
umum karena alasan
keamanan

Permanen

6. BAGIAN
HUKUM

NIHIL

7. DINAS PUPR Apabila dibuka dan
diberikan dapat
menghambat
proses penegakan
hukum :

- Surat/memo/catat
an internal
mengenai proses
penyelesaian
kasus yang belum
final.

- Proses hukum
PNS bermasalah

- Kasus hukum
yang masih dalam
proses

- Alat bukti kasus

UU No 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17 huruf h

- UUD Negara RI
Tahun 1945 Pasal
28A s/d 28 H

- UU No. 14 tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17 huruf h

- UU No.18 /2003
tentang Advokat

- UU No. 14 Tahun

Mengganggu
proses hukum

- Mengungkap
data pribadi
PNS

- Melanggar
HAM

- Dapat
mengganggu
penyelesaian
proses hukum

Melindungi
kerahasiaan dokumen
hukum

Melindungi data
pribadi PNS yang
bersifat rahasia

- Mengamankan
dan melindungi
alat bukti

- Tidak
mengganggu
menghambat
proses hukum

Tidak
terbatas/kec
uali karena
ketentuan
Undang-
undang

Tidak
terbatas
sampai
berkekuatan
hukum
tetap/kecual
i karena
ketentuan
Undang-
undang

Tidak
terbatas/kec
uali karena
ketentuan
Undang-



2008 tentang KIP
Pasal 17 huruf h –
Hukum acara
Perdata/Pidana

- UU No. 18/ 2003
tentang Advokat

- Hukum Acara
Perdata

- Hukum Acara
Pidana

undang

Apabila dibuka dan
diberikan dapat
mengganggu
kepentingan hak
atas kekayaan
intelektual dari
persaingan usaha
tidak sehat :

- Riwayat dan
kondisi Anggota
keluarga pejabat
dan PNS

- Riwayat
kesehatan fisik
dan psikis
seorang pejabat
dan PNS ( Data
Rekam Medis)

- Hasil evaluasi
kapabilitas

- UUD Negara RI
Tahun 1945 Pasal
28 A s/d 28 H

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17 huruf h

- UUD Negara RI
Tahun 1945 Pasal
28 A s/d 28 H

- UU No. 14 tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17 huruf h-
Permenkes RI
No.269/MENKES/
PER/III/2008
tentang Rekam

- Mengungkap
data pribadi
PNS

- Melanggar
HAM

- Mengungkap
data pribadi
PNS

- Melanggar
HAM

Menjaga

Melindungi data
pribadi PNS yang
bersifat rahasia

Melindungi data
pribadi PNS yang
bersifat rahasia

Menjaga kondusifitas,
keamanan dan
kepastian hukum.

Tidak
terbatas

Tidak
terbatas

Terbatas



intelektualitas,
intelektualitas dan
rekomendasi
kemampuan
seorang pejabat

- Catatan yang
menyangkut
pribadi seorang
Pejabat dan PNS
yang berkaitan
dengan
pendidikan formal
dan pendidikan
non formal

- Momorandem
atau surat-surat
antar badan
public, yang
menurut sifatnya
dirahasiakan
kecuali atas
putusan Komisi
Informasi atau
Pengadilan :

- Biodata
elektronik
PNS
(database)

- Tidak boleh
diungkapkan

Medis Pasal 10

UUD Negara RI
Tahun 1945 Pasal 28
A s/d 28 H

UU No. 14 Thaun
2008 tentang KIP
Pasal 17 huruf h

PP  No.100 Tahun
2000 tentang
Pengangkatan PNS
Dalam Jabatan
Struktural

PP No.13 Tahun 2002
tentang Perubahan
Atas PP No. 100
Tahun 2000

- UUD Negara RI
Tahun 1945 Pasal
28 A s/d 28 h

- UU No. 17 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17 huruf h

- UUD Negara RI
Tahun 1945 Pasal
28A s/d H

- UU No.14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17 huruf h

obyektivitas
penilaian.
Mengganggu,
menghambat dan
merugikan proses
penyusunan
kebijakan kerena
adanya
pengungkapan
secara prematur

- Mengungkap
data pribadi
PNS

- Melanggar
HAM

- Mengungkap
data pribadi
PNS

- Melanggar
HAM

Melindungi data
pribadi PNS yang
bersifat rahasia

Melindungi data
pribadi PNS yang
bersifat rahasia

Melindungi
kerahasiaan dokumen

sampai
dengan
pelantikan

Tidak
terbatas

Tidak
Terbatas



berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan :
Arsip/dokumen
naskah dinas
yang
klasifisikasinya
dinyatakan sangat
rahasia, terbatas,
berdasarkan
peraturan
perundangan-
undangan dan
aturan
pelaksanaannya.

- Rahasia jabatan

- UU No. 14 tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17 huruf i

- UU No. 43 Tahun
2009 tentang
kearsipan.

- UU No.43 Tahun
1999 btentang
Pokok-pokok
kepegawaian

Merugikan proses
penyusunan
kebijakan karena
adanya
pengungkapan
secara premature

Merugikan proses
penyusunan
kebijakan
karenan adanya
pengungkapan
secara prematur

Melindungi
kerahasiaan dokumen

Tidak
terbatas

Tidak
terbatas



8. DISPENDUKCA
PIL

- Data
Perseorangan
dan dokumen
Kependudukan
wajib disimpan
dan dilindungi
kerahasiaanya
oleh Negara

Undang-undang
Nomor 24 Tahun
2013 tentang
Perubahan Atas
Undang-undang
Nomor 23 Tahun
2006 tentang
Administrasi
Kependudukan

Dapat dibaca dan
mengungkap
identitas pribadi
seseorang

Terlindungi data
pribadi

Permanen

9. INSPEKTORAT
DAERAH

Laporan Hasil
Pengawasan

PP 12 Tahun 2017
Tentang Pembinaan
dan Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Pasal 23

Dapat
menunjukkan
temuan-temuan
hasil
pemeriksaan

Agar temuan tidak
diketahui public

Permanen



10. DINAS SOSIAL Data Terpadu
Kesejahteraan
Sosial (DTKS)

UU No. 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik Pasal
2 dan 6, Pengecualian
Informasi Publik

Dapat
mengungkapkan
identitas pribadi
penerima
manfaat

Melindungi data
pribadi yang bersifat
rahasia

Permanen

11. BPBD NIHIL

12. BAPENDA Data subyek dan
obyek pajak daerah

UU No. 28 Tahun
2007 tentang
Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan
Pasal 34

Dapat
menimbulkan
permasalahan
baru berkaitan
dengan pajak
daerah

Melindungi wajib
pajak dan member
kesempatan untuk
menyelesaikan
permasalahan pajak
daerah

Permanen

13. DINAS
PERUMAHAN
DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN

NIHIL

14. BAGIAN
ORGANISASI NIHIL

15. DINAS
KOPERASI
DAN USAHA
MIKRO

NIHIL

16. BAGIAN
PENGADAAN
BARANG DAN
JASA

- Dokumen
Pengadaan
barang dan jasa

- Rincian Harga
Perkiraan sendiri
pada proses
pengadaan
Barang / Jasa

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

- UU No. 14 Tahun
2008 Tentang KIP
Pasal 17

- Informasi yang
tidak boleh
diungkapkan
berdasarkan
undang-
undang

- Informasi yang
tidak boleh
diungkapkan
berdasar
undang-
undang

- Merupakan
dokumen negara

- Merupakan
dokumen rahasia
dalam pengadaan
barang dan jasa

- Merupakan
dokumen rahasia
dalam pengadaan

Permanen

Permanen



- Dokumen
penawaran pada
proses kontrak
pengadaan
barang dan jasa

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

- Informasi yang
tidak boleh
diungapkan
berdasarkan
undang-
undang

barang dan jasa
Permanen

17. RSUD “NGUDI
WALUYO”
WLINGI

Identitas Pasien Permenkes No.
269/MENKES/PER/III/
2008 Tentang Rekam
Medis Pasal 10

Dapat
mengungkapkan
data pasien yang
sifatnya rahasia

Informasi tentang
identitas diagnosis,
riwayat penyakit,
riwayat pemeriksaan
dan riwayat
pengobatan pasien
harus dijaga
kerahasiaannya oleh
dokter, dokter gigi,
tenaga kesehatan
tertentu, petugas
pengelola dan
pimpinan sarana

Permanen

18. DINAS
PERPUSTAKA
AN DAN ARSIP

- Perumusan
kebijakan
kearsipan

- Masukan dan
Dukungan

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
fungsi
penyelenggaraan
negara, sumber
daya nasional,

Permanen

Permanen



Kebijakan
Kearsipan

- Penilaian
Arsiparis

- Perencanaan
dan pelaksanaan
supervisi,
evaluasi dan
pengawasan
kearsipan

- Berkas
penetapan
lembaga/unit
kearsipan
teladan

- Pengusulan dan
persetujuan/perti
mbangan jadwal
Retensi Arsip

Pasal 17

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

dan/atau
ketertiban umum.

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan.

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan tugas
dan fungsi

Permanen

Permanen

Permanen

Permanen



- Arsip yang
berkaitan dengan
pengaturan fisik
arsip. Penataan
Fisik arsip terdiri
dari penataan
arsip dalam boks,
penomeran boks
dan pelabelan
dan pengaturan
penempatan
boks pada
tempat
penyimpanan

- Arsip yang
berkaitan dengan
Penyusunan
daftar arsip
inaktif,
Penyusunan
daftar arsip
inaktif memuat
informasi tentang
pencipta
arsip,unit
pengolah, nomor
arsip, kode
klasifikasi, uraian
informasi
arsip/berkas,
kurun waktu,
jumlah dan
tingkat
perkembangan,
keterangan
(media arsip,

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

lembaga
pemerintahan

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan

Permanen

Permanen



kondisi, dll),
nomor definitif
folder dan boks,
lokasi simpan
(ruang dan
nomor rak),
jangka simpan
dan nasib akhir,
kategori arsip

- Arsip yang
berkaitan dengan
penyimpanan
arsip baik arsip
aktif maupun
inaktif.

- Arsip yang
berkaitan dengan
skema
penyimpanan
arsip

- Arsip yang
berkaitan dengan
pengamanan
arsip.
Pengamanan
arsip adlah
program
perlindungan

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga

Permanen

Permanen

Permanen



terhadap fisik
dan informasi
arsip
berdasarkan
klasifikasi
keamanan yang
ditetapkan
sebelumnya.

- Arsip yang
berkaitan dengan
kebijakan Alih
media. Kebijakan
alih media arsip
antara lain
meliputi metode
(pengkopian,
konversi,
migrasi),
prasarana dan
sarana, serta
penentuan
pelaksanaan alih
media.

- Arsip yang
berkaitan dengan
Program Arsip
vital

- Arsip yang
berkitan dengan
pemusnahan
arsip yang sudah
tidak bernilai

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

pemerintahan

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya

Permanen

Permanen

Permanen



guna sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

- Arsip yang
berkaitan dengan
penyerahan arsip
statis, prosedur
penyerahan arsip
statis terdiri dari
penyeleksian dan
pembuatan daftar
arsip usul serah,
penilaian,
pemberitahuan
penyerahan arsip
statis, verifikasi
dan persetujuan,
penetapan arsip
yang akan
diserahkan dan
pelaksanaan
serah terima
arsip statis.

- Arsip terkait
pengelolaan
arsip aktif dan
pengelolaan
arsip inaktif

- Arsip terkait
monitoring fisik
dan daftar,

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat

Permanen

Permanen

Permanen



verifikasi
terhadap daftar
arsip,
menetapkan
status arsip
statis,
persetujuan
untuk
penyerahan,
penetapan arsip
yang diserhakan,
berita acara
penyerahan
arsip, dan daftar
arsip yang
diserahkan

- Arsip yang
berkaitan dengan
berita acara
wawancara
sejarah

- Arsip terkait
dengan
pembuktian
autentisitas,
pendapatan
tenaga ahli,
pengujian, dan
penetapan
autentisitas arsip
statis/surat
pernytaan.

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan

Permanen

Permanen



- Arsip terkait
pengelolaan
simpul jaringan
dalam SIKN
melalui JIKN,
JIKN yang
merupakan
sistem jaringan
informasi dan
sarana
pelayanan
informasi arsip
dinamis dan
statis secara
nasional

- Arsip terkait
perencanaan
menjadi simpul
jaringan SIKN
melalui JIKN

- Arsip yang
berkaitan dengan
Penerbitan izin
penggunaan
arsip yang
bersifat tertutup
yang disimpan

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan

- Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan

Permanen

Permanen

Permanen




