
No. Tgl 

Logo 

Pengad ilan 

Nama Afamat 
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LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 

... [Nama Pengadilan/ Satuan Kerja ) 

.. . [alamat, nomor telepon, faksimili, email ] 

BUKU REGISTER KEBERATAN 

NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 
TANGGAL : 30 Agustus 2022 

Pe.riode: Januari - Desember ... [diisi dengan tahun) 

Hari/Tanggal Na.ma 
buormasi Tujuan Afasan Pengajuan Keberatan Keputusan Pemberjan dan Keputusan Nomor No. Pen• 

Pekerjaan yang Prnr,F,lmaan (Pasal 35 ayat (I) UU KJP) Atasan ianggapan Jabatan Hasil Kontak daftaran 
dinunta Informasi PPJD atas Atasan Mediasi 

a* b* c" d* e" ~ -ft" Kebera1tan PPID 

Putusan 
Penga.dilan 

atas 
Gugatan 
Sengketa 
Informasi 



KETERANGAN: 
Nomor 
Tgl 
Nama 
Alamat 
Nomor Kontak 

Pekerjaan 
No. Pendaftaran 

Informasi yang diminta 
Tujuan Penggunaan Informasi 
Alasan Pengajuan Keberatan 
(Pasal 35 ayat (1) UU KIP) 

Keputusan Atasan PPID 
Hari/Tanggal Pemberian 
Tanggapan atas Keberatan 

-81-

diisi dengan nomor pendaftaran pengajuan keberatan. 
diisi dengan tanggal pengajuan keberatan. 
diisi dengan nama Pemohon Informasi. 
diisi dengan alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi. 
diisi dengan nomor kontak (nomor telepon/ Jaksimili/ telepon seluler I email Pemohon 
Informasi. 
diisi dengan pekerjaan Pemohon Informasi. 
diisi dengan nomor pendaftaran permohonan informasi. Dalam hal keberatan karena 
alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, kolom ini tidak perlu diisi 
diisi dengan detail informasi yang diminta. 
diisi dengan tujuan/ alasan permohonan dan penggunaan atas informasi yang diminta 
diisi dengan memberikan tanda (✓) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan 
keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP: 
a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 UU KIP. 
b. Tidak disediakannya informasi berkala. 
c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi . 
d. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana diminta. 
e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi . 
f Pengenaan biaya yang tidak wajar. 
g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU KIP. 
dust dengan tanggal dan isi keputusan yuny lliwnbil olP.h Atasan I'I'ID. 
diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan. 



Nama dan Jabatan Atasan PPID 

Keputu.san Hasil Mediasi 

Putu.san Pengadilan Atas 
Gugatan Sengketa Informasi 
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diis i dengan nama dan jabatan Pejabat yang bertindak selaku atasan PPID pada 
pengad ilan atau satuan kerja. 
diisi dengan tanggal dan isi keputusan hasil mediasi atas sengketa informasi apabila 
Pemohon menolak keputusan Atasan PPID. 
diisi dengan tanggal dan isi putusan pengadilan atas gugatan sengketa informasi. 

H AGUNG 
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~ ./ 
_ "'V 


