
BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR: 18 TAHUN 2OL9
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMEzuNTAHAN KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MANGGARAI,

bahwa dalam rangka menunjang keiancaran pelaksanaan
layanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Manggarai, perlu menJrusun Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2OlZ
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasj dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintatran Daerah, Peraturan Bupati Manggarai
Nomor 4l Tahun 2015 tentang Tata Ke{a pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintsh Kabupaten Manggarai perlu d.isesuaikan dan
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pelayana:r Informasi Dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I BaIi, Nusa Tenggara. Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tarrrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655h

Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ZS, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851); I
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Mengingat: 1.

b.

c.

2.



4.

5.

Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 20OB Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a6|;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayaaan Publik (Lembaran Negara Republik Idonesia
Tahun 2009 Nomor 1-12, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AH Nomor 244, Taxtbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimama
telah diubah beberapa kali terakhir dengarr Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubatran Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20OB

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara RepubliJr Indonesia Nomor 51a9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomoi 9 Tahun
2A16 tentang Pembentukan dan Susunarr Perangkat
Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah
Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor O9);

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2Ol7
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumenta.si Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2077 Nomor 157);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2O1O tentang
Standar Layanan Informasi PubHk {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2721;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2Ol7 tentang
Pengklasifikasian Infornoasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun ZOLT Nomor a29|;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEI.OIAAN
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI . d

I ttvnl

\lenetapkan :



Keterbukaan Informasi PubHk (I,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a6l;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Idonesia
Tahun 2009 Nsmor 112, Tarirbahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali teraktrir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daeratr {Lemba"ran Negara Republik
Indonesia Tahun 20i5 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51a9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomoi 9 Tahun
2076 tentang Pembentukan dan Susunarr Perangkat
Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah
Kabupaten Manggarai Tahun 2AL6 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09);

B. Peraturan Menteri Dala-rrr Negeri Nomor 3 Tahun 2OLT

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL7 Nomor 157);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2O1O tenta:rg
Standar Laya.rran Informasi Pub[k (Berita. Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 2721;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tatrun 2Ol7 tentang

| .,n*- Pengklasifikasian Informasi PubHk (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor a29l;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOI.AAIiI
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI . (



6.

7.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

l 'tPt
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Manggarai.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah yang menjadi kewenangarr Daerah.

5' Transparansi adalah akses kepada setiap orang untuk memperoleh
informasi tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari proses
penyusunan kebljakan, perencar.aan, pelaksanaan dan pengawasan
serta pengendalian.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan bagr masyarakat atas barang, jasa dan/atau
pelayanan administrasi yang disedialan oleh Penyelenggara pelayanan
Pubiik.

Informasi adalah keterangan pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang
mengandung niiai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronik.

Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyerenggaraan negara dan/ atau
penyelenggara dan penyelenggaraan Bad.an pubuk lainnya serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

9. Daftar Informasi Publik adarah daftar yang berisi data
secara sistematis tentang seluruh Infiormasi publik
bawah penguasaan Badan pubrik tidak termasuk
dikecualikan.

Dokumen adalah informasi dan/atau kumpulan informasi yang dibuat,
diterima dan dipelihara sebagai bukti oleh organisasi atau orang
perorangan, karena kewajiban hukum atau berkartan dengan transaksi
kerja. A

8.

dan keterangan
yang berada di
informasi yang

io.



11. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyusunarl
dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan
Informasi Publik.

L2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, Iegislatif, yudikatif dan badan
lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan neg€ra yang sebagian - atau seluruh danarrya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi non
pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh danarrya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran

n.rPendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan /atau
luar negeri.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

Pejabat Pengeloia Informasi dan Dokumentasi yang selarry'utnya
disingkat PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang
pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, distribusi
dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, yang
terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan ppID utama.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PLID adalah susunan pengelola Layanan informasi dan
dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

13.

L4,

t115.

16.

20.

18.

17. Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan
teknis infomasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan
dokumentasi dan rekomendasi serta renc€uLa tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.

Sengketa Informasi Publik adalah Sengketa yang terjadi antara Bad.an
Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi
Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan
informasi publik berdasarkan peraturan perundangund.angan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu yang
selanjutnya disingkat PPID Pembantu adalah pejabat yang bertugas
membantu PPID utama dan bertanggung jawab di Bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi pada
Perangkat Daerah bersangkutan.

omng adalah orang perorangan, kelompok orang, badan hukum, atau
badan public.

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi
public sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan . /

19.

21.



warga hukum
Indonesia yang mengajukan pemohonan informasi publik sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Mediasi adalah penyelesaian sengketa infsrmasi publik antara pihak
Pemohon informasi dan Termohon informasi melalui bantuan mediator
dari Komisi Informasi.

24. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara
para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

25. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang
timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan
mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik
dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya
atau sebaliknya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dimaksudkan sebagai acuan dalam
penyediaan pelayanan informasi yang meliputi pengumpulan, pengolahan,
penyajian dan pendokumentasian bagr perangkat Daerah dan perusahaan
Umum Daerah.

Bagran Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pedoman ini adalatr PPID dan PPID Pembantu mampu
meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi untuk
menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagran Kesatu
Hak

Pasal 4

PPID berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan dan tidak sesuai d.engan ketentuan peraturan perundang-
undangan seperti , 4

t1t



b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan denga,n hak-hak
pribadi;

d. informasi dan d.okumentasi yang birkaitan dengan rahasia
jabatan; dan/atau

e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan.

{2} Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh PPID pembantu kepada PPID utasra untuk
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagran Kedua
Kewajiban

Pasal 5

PPID wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi dan
Dokumentasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon
Infcrrmasi Publik, selain informasi yang dikecuatikan seeuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

| '"n'"n BAB IV
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu
PPID

Pasal 6

Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Manggarai ditetapkan PPID.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Pejabat Eselon III
yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan PPID dibantu oleh ppID
Pembantu yang kedudukannya berada di Perangkat Daeratr dan/atau
Perusahaan Umum Daerah.

PPID Pembantu pada Perangkat Daerah danlatau perusatraan umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pejabat perangt<at
Daerah yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan kesekretariatan
yang berada satu tingkat dibawah Kepala Perangkat Daerah. I

(1)

{2)

(3)

(41

(s)

. dokumentasi yang dapat membahayakan negara;



{7)

Penunjukan
Bupati.

Untuk Perangkat Daerah yang memiliki UPT, dapat menunjuk Kepala
Sub Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan fungsi pelayanan
informasi dan dokumentasi sebagai wakil PPID Pembantu pada UPT
yarrg bersangkutan.

{8} Penunjukan Kepala Sub Bagran Tata Usa}ra sebagai wakil PPID
Pembantu pada UPf sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan
melaiui Surat Perintah Thgas Kepala Perangkat Daerah.

(9) Penunjukan Atasan PPID da:r Atasan PPID Pembantu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(10) PPID dan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1i dan ayat
(4) bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan Atasan PPID Pembantu
dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewen€mgnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan

Pasal 7

PPID Utama bertugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;

b. menyusun laporan pelaksanaan kebifakan informasi dan dokumentasi;

c' mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahag
informasi dan dokumentasi dari ppID pembantu;

d. menyimpan, mendokumentasikan, menyed,iakan,
pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

n 
. u,,,me1akukan verifikasi bakran informasi dan dokumentasi publik;

f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan;

g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh
masyarakat1'

i. melakukan pembinaan, pengawasarl, evaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh
PPID Pembantu;

j. melaksanakan rapat koordinasirdan rapat kerja secara berkala dan/atau
sesuai dengan kebutuhan1, (

dan memberi

(6)



menge mentasi yang layak untuk
dipublikasikan;

1. menugaskan PPID Pembantu danlatau Pejabat Fungsional untuk
mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan
dokumentasi; dan

m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPID
Utama berwenang :

a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID
Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

c' mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi
dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang
dapat diakses oleh publik; dan

e- menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk
membuat, mengumpulkan, serta memeliha.ra informasi dan
dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pasal 9

(1) PPID Pembantu bertugas:

a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungiawab, tugas, d.an
kewenangannya;

b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
dilakukan paling sedikit 6 {enam} bulan sekali atau sesuai
kebutuhan;

c' melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;

r *d* menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi bagr pemohon informasi secara cepat, tepat,
berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan
prima;

e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data
lingkup komponen di lingkungan perangkat Daerah masing-
masing menjadi bahan informasi publik; dan. (

,a



k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk
dipublikasikan;

1. menugaskan PPID Pembantu danlatau Pejabat Fungsional untuk
mengumpulkan, mengelola, dan memelihara inforrrasi dan
dokumentasi; dan

m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang
ditetapkan denge.n Keputusan Bupati.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagairnema d.imaksud dalam Pasal 6, PPID
Utama berwenang :

a. menolak memberikan informasi dan dokumenta-si yang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID
Pembantu yang menjadi cakupan kedanya;

c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan d.okumentasi
dengan PPID Pembantu yang meqiadi cakupaa kerjanya;

d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang
dapat diakses oleh publik; dan

e- menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk
membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan
dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pasal 9

(1) PPID Pembantu bertugas :

a. membantu PPID utama mel,aksanakan tanggungiawab, tugas, dan
kewenangannya;

b' menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
dilakukan paling sedikit 6 {ena:n} bulan sekali atau sesuai
kebutuhan;

c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;

I *,,,,dr menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi ba$ pemohon informasi secara cepat, tepat,
berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsrp pelayanan
prima;

e. mengumpulkan, mengolatr dan mengompilasi bahan da3 data
lingkup komponen di lingkungan perangkat eaeratr masing-
masing menjadi bahan informasi publik; dan. (



t2)

f. menyalnpaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan

*4 pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PP{D Utama secara

berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID pembantu
khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk:

a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi d.an

dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-
undangan; dan

b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk
menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh
publik.

BAB V
Kelengkapan PLID

Bagran Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 10

(U Struktur Organisasi Pengelolah Layanan Informasi dan Dokumentasi
terdiri dari :

a. pembina, dijabat oleh Bupati dan \ltlakil Bupati;

b pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;

c. tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon II.b. di
lingkungan Sekretariat Daerah, seluruh Pimpinan Perangkat
Daerah dan pejabat yang menangani bidang hukum;

d. PPID Utama, d{iabat oleh Pejabat Eselon III yang menangani
informasi dan dokumentasi serta kehumasan;

e. PPID Pembantu, didabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang
mengelola informasi darr dokumentasi;

f. Bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang
Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan
Infomasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa
Infomasi; dan

g. pejabat fungsional.

Bagian Kedua
DIDP

Pasal L1

*4BfDP paling sedikit memuat :

a. nomor; L

[1)

r



b. ringkasan isi informasi;

pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;

penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;

waktu dan tempat pembuatan informasi;

bentuk informasi yang tersedia; dan

n .*& jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

(2\ DIDP dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Utama dan ditetapkan
melalui surat keputusan atasan PPID Utama.

(3) Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang sudah
dipublikasikan harus diserahkan kepada Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah untuk dilestarikan dan diklasifikasi menjadi bahan pustaka.

Bagran Ketiga
Pejabat Fungsional

I i 
Pasal 12

(1) PPID dapat menunjuk pejabat fungsional dan/atau Petugas Pelayan
Informasi yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung
jawab dan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan
anggaran.

(2) Perangkat Daerah dapat menunjuk pejabat fungsional dan/atau
Petugas Pelayan Informasi yang membantu PPID Pembantu dalam
melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan
kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

(3) Perusahaan Umum Daerah dapat menunjuk pejabat fungsional
dan/atau Petugas Pelayan Informasi yang membantu PPID Pembantu
dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 13

Petugas Pelayan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal L2,
mempunyai tanggung jawab :

a. menyiapkan formulir permohonan informasi sesuai Format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

b. menerima permohonan informasi;

melakukan verifikasi data Pemohon Informasi;

melakukan verifikasi informasi yang diminta; t

c.

d.

e.

f.

c.

d.



f.

C'b.

h.

e. registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah
selesai verifikasi sesuai Format sebagaimana tercantum dalam I"ampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkal dari Peraturan Bupati ini;

memproses lebih lanjut ke PPID/PPID Pembantu;

melakukan pencatatan dan penomoran surat informasi yang
disampaikan ke Pemohon Informasi;

dalam hal informasi yang diminta bersifat terbuka, maka PPID wajib
memberikan jawaban permohonan informasi berupa Pemberitahuan
Tertulis sesuai dengan format sebagaimana tercantum dala:rr lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
kepada pemohon informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah
permohonan diterima;

apabiia informasi yang diminta bersifat tertrrtup, PPID menyiapkan
.*Jqnvaban dengan menggunakan Formulir Penolakan Permohonan

Informasi Publik sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal
diterimanya permohonan informasi, untuk disampaikan kepada
pemohon informasi;

mendokumentasikan dan menyiapkan evaruasi pelaporan layanan
informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; d.an

apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, wajib
meneruskan kepada PPID Utama/pplD pembantu.

Bagian Keempat
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Pasal 14

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari :

a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan
bidang Komunikasi dan Informatika sebagai Ketua merangkap
Anggota;

b. para Asisten Sekretariat Daerah sebagai Anggota;

c. Staf Ahli Bupati sebogai Anggota; dan

d. seiuruh Pimpinan perangkat Daerah sebagai Anggota.

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sbbagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas utama sebagai
berikut : ( .

j.

k.

(1)

{21

(3)



s usulan-usulan informasi yang dikecualikan; dan

b. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi
informasi, termasuk informasi yang dikecualikan.

Pasal 15

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi memfiki fungsi seba.gai berikut :

a. pelaksanaan uji konsekusensi informasi yang dikecualikan-;

b. pembahasan, penyelesaian dan pemutusan sengketa informasi; dan

c. menyelesaikan hal-hat y*Lgbelum diatur di dala:rr pedoman ini.

Bagian Kelima
RPID

Pasal 16

RPID terletak dilokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan
sarana dan prasarana yang memadai.

RPID dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Bagran Keenam
SIDP

Pasal 17

SIDP dibuat dan dikembangkan oleh ppID untuk mempennudah akses
pelayanan informasi publik.

Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan
secara integrasi antara PPID utama dengan ppID pembantu.

Bagran Ketujuh

. LLID

Pasal 18

LLID wajib dibuat dan disediakan oleh PPID paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir.

salinan LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Kementerian Daram Negeri dan Komisi Informasi pusat sesuai
kewenarigan masingmasing.

LLID, paling sedikit memuat :

a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi
Publik;

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan
dokumentasi Publik, antara lain: (

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

t2)

(3)



dokumentasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;

2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi
dan dokumentasi PubHk beserta kualifikasinya; dan

3. anggararl pelayanan informasi dan dokumentasi publik serta
laporan penggunaannya.

c. rincian peiayanan informasi dan dokumentasi Publik yang

meliputi :

1. jumiah permohonan Informasi Publik;

2. wa_lctu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
Informasi Publik dengan klasifi.kasi tertentu;

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya; dan

4. jumlah permohonan Informasi Pubfik yang ditol,ak beserta
alasannya.

d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik' meliputi :

1. jumlah keberatan yang diterima;

2. tanggapan atas keberatan yang
pelaksanaannya;

diberikan dan

3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi
Informasi yang berwenangi dart

4. hasii mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi
Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan
publik, jumlah gugatan yang diajukan ke pengedilan, d.an

hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan

,, (1)

tzl

(3)

publik.

e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaal layanan
informasi dan dokumentasi Publik; dan

f. rekomendasi dan reltcana tindak lanjut untuk meningkatkan
kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pasal 19

LLID merupakan bagian dari informasi Publik yang wajib tersedia setiap
saat.

LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik
dan disampaikan kepada atasan PPID.

:h"":*::X?ff.a 
dipaksud pada ayat (2) disarnpaikan kepada Bupati



(1.

b.

ayat (3) akan dilaporkan oleh Bupati
sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Pemohon Informasi

Pasal 20

Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi :

perseorangan;

kelompok masyarakat;

iembaga swadaya masyarakat;

organisasi masyarakat;

partai politik; dan

badan pubiik lainnya.

Pasal 21

Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persyaratan:

a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan I atau peraturan perundang-undangan;

b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;

c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang
dibutuhkan;

d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan
dokumentasi yang dapat dipertanggungiawabkan; dan

e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk
memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan

il **Isrbilang wajar.

Pasal 22

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengqjukan permintaan untuk
memperoleh informasi dan dokumentasi Pubtik kepada secara tertulis
atau tidak tertulis.

(2! PPID Utama dan/atau PPID Pemba:rtu dan/atau Petugas Informasi
wajib mencatat narna, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat
Pemohon Informasi Publik, subjek dan format.informasi serta cara
penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. 4

d.

e.

f.



(4)

tama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi
wajib mencatat permintaan Informasi Pubfik yang diajukarr secara tidak
tertulis.

PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/ atau Petugas Informasi
wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Infounasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ayat (2), dan ayat (3} berupa nomor
pendaftaran pada saat permintaan diterima.

(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat
elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor
pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

(7j Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya perrnintaan,
PPID Utama rvajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang
berisikan:

a. informasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya ataupun
tidak;

b. penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan
alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

c. alat penyampai dan format informasi ya;rg akan diberikan;
dan/atau

d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang
diminta.

(8) PPID Utama wajib memberitahukan Badan Pubtik yang mengua$ai
informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di
bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan
mengetahui keberadaan informasi yang diminta.

(9) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan
materi informasi yalg akan diberikan.

(10) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka
informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai
alasan dan materinya.

(11) PPID dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat {7}, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 23
- (tJ$isan organisasi dan mekanisme pelayanan informasi pubtik

Pemerintah Daerah Kabupaten tercantum dalam Lampiran
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

pada
yang
(



(2) Bagan organisasi dan mekanisme pelayanan informasi publik pada PPID
Pembantu ditetapkan tersendiri oleh Kepala Perangkat
Daerah/Perusahaan Umum Daerah dengan berpedoman pada Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengumpulan Informasi

, "/:n

Pasal 24

{1} Pengumpulan informasi meliputi aktivitas penghimpunan dan
penyampaian informasi kegiatarr baik yang telah, sedang dan yang akan
dilakqnakan oleh setiap Perangkat Daerah.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah inforrnasi yang
aktual, akurat dan faktual sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing Perangkat Daerah dalam penyelen #araarr
pembangunan.

BAB VII
KLASIFIKASI INFORMASI

Bagran Kesatu
Pen gklasifi kasian Informasi

Pasal 25

(1) Informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, d.ikirim, atau
diterima, yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan di Daerah.

(21 Informasi publik di Perangkat Daerah merupakan informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima, yang berkaitan
dengan kegiatan penyelenggaraan Perangkat Daerah.

(3) Informasi publik di lingkungan Perusahaan Umum Daerah merupakan
informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau d.iterima,
yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Perusatraan Umum
Daerah di Kabupaten.

Pasal 26

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diklasilikasikan
menjadi 4 (empat) kelompok:

a. informasi yang wqiib disediakal dan diumumkan secara berkala;

b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
.,

c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

d. informasi yang dikecualikan. 4

l



(1)

ian Kedua
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala

Pasal27

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,
paling kurang meliputi:

a. informasi tentang profil Pemerintah Daerah Kabupaten/Perangkat
Daerah/Perusahaan Umum Daerah yang meliputi :

f . informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat
lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas
dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Perangkat
Daerah/ Perusahaan Umum Daerah beserta unit-unit kerja
di bawahnya; dan

2. struktur organisasi dan gambaran umum.

ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan dalam lingkup Perangkat Daerah/Perusahaan
Umum Daerah, terdiri dari :

1. nalna program dan kegiatan;

2. penanggung jawab, pelaksana progrErm dan kegiata,n;

3. target dan/atau capaian program dan kegiatan;

4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan
jumlah;

6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah/Perusahaan Umum Daerah; dan

7. informasi tentang penerimaan calon pegawai.

ringkasan informasi tentang kineda dalam lingkup Perangkat
Daerah/ Perusahaan Umum Daerah;

ringkasan iaporan keuangan;

ringkasan laporan akses Informasi Publik, terdiri dari:

1. jumiah permohonan Informasi Publik yang diterima;

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
Informasi Publik;

3. jumlah permohonan Informasi Pubfik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya dan pergnohonan Informasi Publik
yang ditolak; dan

4. alasan penolakan permohonan Informasi Pubfik. (

b.

C.

d.

e.



mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah/Perusahaan
Umum Daerah, terdiri dari :

1. daftar rancangan peraturan perundangundangan Daerah,
yang sedang dalam proses pembuat:n; dan

2- daftar peraturan perundang-undangan yang telatr
diundangkan.

g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik,
serta tata car-a pengajuan keberatan serta prloses penyelesaian
sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yarrg bertanggung
jawab yang dapat dihubungi;

h. informasi tentang tata cara pelayanan pengaduan; dan

i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan/atau jasa
sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(21 Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan paling kura,g setiap 1 (satu) tahun sekali.

I t'tt'"P)

Pasal 28

(U Pemerintah Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah/Perusahaan Umum
Daerah wqjib mengumumkan secara serta merta, yaitu suatu informasi
yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiball umum
antara lain :

a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran
hutan karena faktor alam, hama penyakit tanamag, epid.emik,
wabah dan kejadian luar biasa;

b. informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan
industri atau teknologi, dampak industri, dan pencemaran
lingkungan;

c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar
kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;

d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi
sumber penyakit yang berpotensi menular;

e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi
oleh masyarakat; atau

f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

{21 Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah d^imengerti dan
dipahami oleh masyarakat. 4

-

atau keb{jakan yang



(1)

(2)

Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 29

Setiap Perangkat Daerah/Perusahaan Umum Daerah wajib menyediakan
Informasi Publik setiap saat, kecuali yang dapat ditolak berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, terdiri dari :

a. Daftar Informasi Fublik, yang memuat:

1. nomor;

2. ringkasan isi informasi;

3. pejabat atau unit/satuan keq'a yarrg menguasai informasi;

4. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;

5. waktu dan tempat pembuatan informasi;

6. bentuk informasi yang tersedia; dan

7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Pemerintah
Daerah Kabupaten / Perangkat Daerah / Perusahaan Umum Daerah ;

seluruh informasi lengkap yang w4jib disediakan dan diumumkan
secara berkala sebagaimana dimaksud dala-rn Pasa|27;

"*ffifot*asi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;

surat-surat perjanjian dengan pihak keriga berikut dokumen
pendukungnya;

f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Daerah
Kota/Perangkat Daerah/ Perusahaan Umum Daerah dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

syarat-syarat perizinan, izirt yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan
berikut dokumen pendukungnya, dan laporan tentang ketaatan
pelaksanaan izin yang diberilran;

rencana strategis dan renca.na kerja Pemerintah Daerah
Kota/ Perangkat Daerah/ Perusahaan Umum Daerah ;

agenda kerja pimpinan Pemerintah' Daerah Kota/Perangkat
Daerah/ Perusahaan Umum Daerah;

informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat
berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; I

b.

c.

u.

e.

ob.

h.

j.



k. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21, bagr penerima izafl dan/atau penerima
pgrjanjian kerja; dan

informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum.

Bagian Keempat
Informasi yang Dikecualikan

Pasa1 30

Informasi PLlbuk yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Informasi Fubiik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan dan kepentingan
umum.

Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada
masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi
Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada
membukanya atau sebalihrya.

Pasal 31

Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID berdasarkan pengujian
Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian.

Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), melalui Keputusan Bupati.

penetapan klasifikasi ssfoagairrana dimaksud pad.a ayat t1), paling
sedikit memuat :

a. jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan;

b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;

,,&- Perangkat Daerah/Perusahaan umum Daerah, termasuk unit
kery'a pejabat yang menetapkan;

d. jangka waktu pengecualian;

e. alasan pengecualian; dan

f. tempat dan tanggal penetapan.

Pasal 32

PPID dapat mengusulkan klasilikasi informasi yang dikecualikan.

Pengubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan b*lrdasarkan pengujian
Konsekuensi. n

(1)

{2)

(3)

(1)

{2}

(3)

(u

{2}



(1)

Bagian Kelima
Tata Cara Pengecualian Informasi Pub[k

Pasal 33

PPID mengklasifikasian Informasi Publik setelah melaksanakan
pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat {1), serta setelatr mempertimbangkan bahwa dibuka atau
ditutupnya Informasi Publik dapat :

a. memastikan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif
dalam pembuatan keputusan yang memiliki da.rnpak serius pada
publik;

b. memastikan agar masyarakat mendapat informasi mengenai
kemungkinan hahaya bagi kesehatan dan keselamatannya serta
upaya-upaya yang memadai untuk mencegahnya;

c. memastikan agar pihak yang berwenang bertindak secara adil
terhad,ap masyarakat;

d. memastikan agar masyarakat tidak mengalami kerugian akibat
penyalahgun aan wewenang;

memastikan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat
dapat diketahui oleh publik; danlatau

memastikan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupatenl
Perusahaan Umum Daerah.

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan secara
tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas
permohonan Informasi Publik.

BAB VIII
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Bagian Kesatu
Keberata:r

Pasal 34

Setiap Pemohon laformasi Pubfik dapat mengajukan keberatan secara
tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut:

penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7);

tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara berkala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2O0B tentang Keterbukaan Informasi I"bUt ;

tidak ditanggapinya permintaan informasi; t

e.

f.

(2)

(1)

a.

b.

c.



permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimalr.a yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;

f. pengerraan braya yang tidak wajar; dan/atau
I tYgYt

g. penyamparan informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

(21 Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b sampai dengan
huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua beLah pihak.

Pasal 35

(1) Keberatan dia-iukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam janska waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari keq'a setelah ditemukannya alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

I i (2\ Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Informasi PubHk dalam janska walrhr paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID
menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua
Registrasi Keberatan

Pasa1 36

Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Perusahaan Umum
Daerah bersangkutan.

Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, maka
PPID wqjib membantu Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisikan formulir
keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan
keberatan.

Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang
memuat:

nomor registrasi pengajuan keberatan ;

n omor pendaftaran permohonan Informasi PubUk;

tujuan penggunaan Informasi Fublik;

identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan;

e. identitas kuasa Pemohon Informasi Publlk yang mengajukan
keberatan bila ada;

f. alasan pengajuan keberatan; (

(1)

(21

(3)

a.

b.

c.

d.



kasus posisi permohonan

waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh
petugas;

nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang
mengc.jukan keberatan; dan

nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan
keberatan.

PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana

.drnaksud pada ayat (3), kepada Pemohon Infororasi Publik yang
"*mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan

keberatan.

Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

(1) PPID wajib mencatat peng4juan keberatan dalam buku register
keberatan.

, i {21 Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, paling kurang
memuat :

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftararr permohonan Informasi Publik;

c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik dan/atau kuasanya
yang mengaj ukan keberatan;

d. Informasi Publik yang diminta;

e. tujuan penggunaarl informasi;

f. alasan pengajuan keberatan;

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

h. nama.dan posisi Atasan PPID;

i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi PubHk yang
mengajukan keberatan;

j. nama dan tanda tangan petugas ' yang menerima pengajuan
keberatan;

k. keputusan atas keberatan; dan

1. keputusan -Pemohon Informasi Publik 
"tni* 

keputusan Atasanppin. (

j.

(4)

(s)



Format buku register keberatan sebagaimana
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

dimaksud ayat (1),

merupakan bagian tidak

Bagian Ketiga
Tanggapan atas Keberatan

Pasal 38

(1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan
tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Inforrnasi Publik yang
mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut
dalam buku register keberatan.

t2\ Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan
tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Infonrrasi Publik yang
mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa paling lambat
30 {tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengqiuan keberatan tersebut

n *-*ds.lam buku register keberatan.

(3) Keputusan tertulis ssSegaimana dimaksud pada ayat {1), paling kurang
memuat:

a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. tanggapan/jawaban tertulis atasal PPID atas keberatan yang
diajukan;

d. perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian
atau seluruh Infonrrasi Publik yang diminta dalam hal keberatan
diterima; dan

e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimara dimaksud dalam
huruf d.

(4) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat {L), pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.

Pasal 39

Bagan Alur pelayanan keberatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Pemohon Informasi Publik yffLg mengajukan keberatan atau pihak yang
menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID dapat
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada
Komisi Informasi paling ian;bat 14 fempat belas] hari kerja sejak diterimanya
keputusan atasan PPID. t



1)

(2)

(1)

Bagian Kedua
Fasilitasi Sengleta Informasi

sal4L

Sengketa informasi dapat teg'adi apabila Komisi Informasi, menerima
permohonan sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi
karena tidak menerima alasan tanggapan Atasan PPID.

Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pemohon informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah diterimarrya tanggapan tertulis dari Atasan
PPID.

Pasal 42

Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundarrg-undangan.

(21 Bupati melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa
Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang
dibentuk oieh PPID Utama.

(3) Surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga
berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah
Daerah Kabupaten di Komisi Informasi.

t4j Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID Utama dan
u n'#eranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum

dan pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

(5) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi
dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembaltu
terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional d.an
pihak lain yang dipandang perlu.

(6)

r (7)

Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi diatur
oleh Tim berdasarkan arahan Atasan ppID.

Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa
informasi kepada Atasan PPID.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi
dibebankan paga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Manggarai. I



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Manggarai
Nomor 41 Tahun 2O15 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai {Berita Daerah
Kabupaten Manggarai Tahun 2O15 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangarr Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berits. Daeratr Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng

pada tanggal L3 Mei 2019

BUPATI MANGGARAI,

TTD

DENO KAMELUS

Diundangkan di Ruteng pada tanggal 13 Mei 2O1g

PeTg.abat SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

TTD

Pembina Utama Muda

NrP. 19601231 199003 1 127

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI ?AHUN z}rc NOMOR ......
Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai

BOUR MAKSIMUS" SH
Pembina Tingkat I

NrP. 19630224199ACE 1 006

,1 [+*lua



SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : 18 TAHUN 2019
TANGGAL : 13 MEI 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

STRUKTUR ORGANISASI PLID KABT'PATEI{ MANGGARAI

'! '***

BUPATI MANGGARA],

TTD

DENO KAMELUS

SALINAN SESUAI I}ENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,

+-E----l
BOTIRMAXIMUS. SH

PEMBINA TINGKAT T

NIP.196302241990ffi 1006

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MANGGARAI

PENGARAH SELAKU ATA5AN

PPID

TIM PERTIMBANGAN

PPID

PEMBANTU

BIDANG PENGELOLA

DATA DAN KLASIFIKASI

INFORMASI

BIDANG PEI-AYANAN

INFORMASIDAN

DOKUMENTASI

SEKRETARIAT PLID

PEJABAT FUNGSIONAL

PEMBINA

PPID UTAMA

BIDANG FASILITAS

SENGKETA

INFORMASI
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FORMAT FORMULIR PERMOHO

PEMERINTAH I{ABUPATEN MANGGARAI
PPID UTAMA / PPID PEMBANTU

Jalan Soekarno 54 Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
NOMOR PENDAFTARAN

(diisi oleh petugas) :

Narng

Alamat

Pekerjaan

No. Te1p. /D-marl
Rincian informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu)

, , 'lujuan Penggunaan Informasi

Cara memperoleh informasi "*
tr Melihat, membaca, mendengarkan/Mencatat#
tr Mendapatkansalinaninformasi {hardapg/soficopgl**
Cara mendapatkan salinan informasi**
tr Mengambil langsung

tr Kurir
tr Pos

n Faksirnili

n E-mail

{tg1lbulan/tahun)

Petugas Pelayalan Informasi,
{Penerima Permohonan Informasi} Pemohon Infonnasi,

Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi
Dipilih salah satu dengan memberi tanda { ,
Coret yang tidak perlu t

")
n)
***)



FORMAT FORMULIR

PEMERINTAH I(ABUPATEN MANGGARAI
PPID UTAMA / PPID PEilIBAT{TU

Jalan Soekarno 54 Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong

FORMULIR KEBERATAN

(RANGKAP DUA)

INFORMASI PENGAJU KEBERATAN
Nomor Regisbasi keberatan
Nomor Permohonan informaso
Tujuan penggunaall informasi
Identitas Pemohon
- Nama

b,D"Pl'A]'amat
- No. Teip.
- Pekerjaan

Identitas Kuasa Pemohon

Nama
AIamat
No. Telp.
Pekerjaan

B. ALASAN KEBERATAN
tr a. Permohonan Informasi ditolak
n b. Informasi berkala tidak disediakag
tr c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
n d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimenayang diminta
tr e. Permintaan informasi Udak dipenuhi
s f. Braya yang dikenakan tidak dibayar
tr g. Informasi disampaikan melebihi jangka walrtu yang ditentukan

KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)C.

D. Hari/tanggal tanggapan atas keberata:r akarr diberikan {tar$ga7/bulan dan
tahun) diisi oleh petugas

Demikian keberatan ini saya sampaikan atas perhatian dan tanggapamya saya
ucapkan terima kasih.

Petugas Pelayanan Informasi,

(Penerima Permohonan Informasi)

(..............................)
Nama dan Tanda Tangan

Pemohoa 
fnformasi,

( ................:......................... )

Nama dan Tanda Tangan
(
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ALUR PTLAYAT{AN KEBERATAN
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Apah:Is. keb€Iassr di tol,*It, EiEser.r
PFID memberiken ter:EEBpsn di s{fiei

BUPATI MANGGARAI,

TTD

DENO KAMELUS

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

FET-ALE BAGIAN HUKUM,

BOUR MAXIMUS. SH

PEMBINA TINGKAT I
NrP.19630224 199003 1 006


