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Msnimbang : a- R*",f*'##"'mffi,,1?*tr%[?ffi*iffiroi*ffiH
Pcdoman -Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Ditingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur pelayanan

, ftfffi"?I}|f dihngkungan Pemerintah Provinsi Nusa

rb. bahwa penetapan Standar Operasional Prosedur pelayanan
informasi publik dalam rangka mempermudah bagr
Pemerintah Daerah dan pengguna informasi untuk
memperoleh informasi serta d"lr+ - rangka pelaksanaan
pelayanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

, c. bahwa berdasarkan pertimbangan s6$agaimnne dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah selaku Atasa Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa. 
Tenggara Barat;

Mengingat : l. UndanpUndang Nomor 64 Tahun 1958 tentanfi
Pembentukan Daerah Tingkat I Batri, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Tirrlur fi,embiran Negari- Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor L6a9l;

2 H#ffi#m8""#t?Lr"?3, ;:Hh"r?,"?,1,"5HH5
Tahun 2OO+ Nomor L25, Tambahan I-embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 443n sebagaimana telah diubah

Undang Nomor 
"2 

Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB
Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor +844);

3. Undang-Undang Jtlomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Rrsat dan

[ffiff"m "-?ffi Y#:ffiffif;ffi TffiIli'ivffx:
Republik lndonesia Nomor a438);



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik'
Indonesia Tahun 2OAB Nomor 61,. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 48461;

5. Undans-Undane Nomor 25 Tahun 2O09 tentang Pelavanan
Publik" fi.rmb#an Neeara Republik lndonesia Tahun 2OO9
Nomor 112, Tambahan"Lembaian Negara Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OA9 tentang Kearsipan
{l-embriian Nesara Republik Indoncsia Tahun 2OO9 Nomor
isr;Tanibahafi Gmbdian Negara Nomor 5071);

7 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Nesara Republik Indonesia Tahrfn 2011 Nbmor 82,
fafiibahan 'Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomoi
523+l;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembaeian Urusan Pemerintahan Antara Pemerirrtahl
Pemerittahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Darali
Kabuoaten/Kota (l,embaran Nesara Rerrublik Indonesia
Tahuir 2OO7 Noriror 82, Tam6ahan I-embaran Negara
Rep-ublik Indonesia Nomor aBTl;

9. Peraturan Pemerintah Nomor L9 Tahun 2O1O tentang Tata
Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang serta Keduilukan
Keuansan Gubernur Sebaeai Wakil Pem-erintah di Wilavah
Provin5i (t embaran Nesara Republik Indonesia Tahun 2O1O
Nomor 25, Tambahan f,embarAn Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) scbagaimana telah dinbah dengan Peratrrran
Pemerintah Nomor23 Tahun 20ll tentang Perubahan atas
Peraturan Pemcrintah Nomor 19 Tahun 2O1O tentang Tata
Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang serta Keduclukan
Keuamsan Gubernur Sebaeai Wakil Pemerintah di Wilavah
Provin5i (Lembaran Nesara"Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52O9):

10. Pcraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2OlO tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOg
tentang Keterbukaan- Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomdr 99, Tambeihan
Lcinbaran Negara Republik Inodnesia Nomor 51a9);

11. Peraturan Menteri Dalam Neseri Nomor 53 Tahun 20ll
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita. Negara
Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 69al;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 2l Tahun 2OO8 tentans- Pedoman Penvusuhan
Standar Operasional Prosedur Adriinistrasi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2O1O
tentans Pedoman Penselolaan Pelavanan Informasi dan
Dokum"entasi Dilingkunfian Kementertan Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;
Perafirran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun
2Ol2 tentans Pedoman PEireelolaan Informasi dan
Dokumentasi 'bi Lingkungan PEmerintah Provinsi Nusa

T;f, ffi f ft ?t1ft:f.*IrB;?,q"rhhProvinsiNusarenggaraBarat
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9
Tahun 2012 tentans Anqgaran Penilapatan dan Beiania
Daerah Tahun Ansslran TO1S (Lembarhn Daerah Provirisi
Nusa Tenggara Bara1 Tahun 2Ol2 Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

Stand,ar Operasionfl Prosedur Pelayanan lnformasi Publik
Pejabat Pengetola Informasi dan Qokumentasi Dilingkungan
Pemerintah - Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana
tercantum dalam Larnpiran ya.ng mentpkan bagian yar;'.g tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

t2.

13.

14.

15.

Menetapkan
,KESATU



KEDUA

KETIGA

Sesala biava yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkanlya
fiirrt"""t ini dibeUankan pada Anggaran Peldapatan dan
Beianja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Angg_aran
2Ol3 yang tersedia pqda ma5Ing:-maling Satuan Keda
Perang[<at Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Mataram
25 APrfl zota

ARIS PAERAH
D PROVINSI NTB,

tt
:ra

MAD NUR.

TEMBUSAN disar5rpaikan kcpada Yth:

2. Menteri Komunikasi dan Inforrnatika RI di Jakarta;
3. Kctua DPRD Nusa'fenggara Barat di Mataram;
4. Inspekfur Provinsi NTt, di Mataram;
5. Kcpala Satuan Kcrja Pcrangkat Dq"rqh Lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Mataram;
6- Komisilnformasi Provinsi NTB di Mataram.



LAMPIRAN
iGPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA

TBNGGARA BARAT SELAI(U ATASAN PPID PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR t88.441 I l2ot3
TI'NTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PBLAYANAN

INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA

INITORMASI DAN DOKUMEI,ITASI
DI LINGKUNGAN PNViBNIUTNU PROVINSI NUSA

TENccAir.R naRar

$TANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PF^'ABAT PENGELOLA INF'ORMA$I DAN DOKUMENTASI
DILINGI(UilIGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. PtrNDAHULUAN

LATAI? BBLAKANG

Di era globalisasi, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang

bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan

Silgian pcnl.ing bagi l<etahanan nasional. I{ak mernperoleh itlforrnasi

lrerupakan hak asasi manusia dan keterbukaan inforrnasi publik
merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung
l.inggi kc{aulatan rakyat untuk mewujudkan penyclenggaraan Negara J/ang
baik. Fernberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan lrofiIentutn penting dalam
mendororig l<eterbukaan di Inclonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat,
Unclang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap

orang.untuk memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik
mempunyai kewajiban dalarn rnenyediakan dan melayani permohonan
informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara

sederhana.

. Sesuai ketentuan datam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35'Iahun
2010 Tentang Pedornan Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di

Lingkungan I(ementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah dimana'salah

satu tugas Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem

infolnasi cian clolmmentasi pengelolaan informasi Publik yang dapal. diakses

dengan mudah. Terkait dengan tugas tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Barat menetapkan Sta-ndar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi
publik. Dengan adanya SOP ini, diharapkan implementasi Undang-Undeurg

Ketci:bukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hai< publik terhadap

infonnasi dapat terpenufri secara berloralitas
t

DASAR I.IUKUM
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan Publik;

A.
l

B.
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3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU

Nomorl4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan infonnasi Pubtik;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21

tahun 2008 tentang pedoman penyusunan Stdndar Operasional Frosedur
Administrasi Pemerintahan ;

6. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang

Pedornan , pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumcntasi

clilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

T. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010' tentang Standar
Layanan Infortnasi Publil<;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 tahun 2Ol2 tentang
Pecloman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungarl
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

C MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:
sebagai acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi {PPID)

Provinsi dan atau PPID SKPD Di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Barat dalam menyediakan informasi melcrlui mekanisrne
pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik.

2. Tujuan:
a. mendorong ter-wujudnya implementasi keterbukaan informasi Publik

secara cl'cktif clnn hal<-hak publik tcrhadap infonntrsi yang berkur,rlitas

ciaPat terPenuhi;
b. memberikan standar bagi pejabat PPID dalam melaksanakan

pelayanan informasi Publik;
c. meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menghasilkan layanan informasi
pubiik yang berkualitas.

II. FIAKtrKAT PBLAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hakekat pelayanan inforfnasi publik adalah rnemberi pelayanan kepada
pemohon informasi pubiik secara cepat, tepat waktu, biaya

ringan/proporsional, dau cara sederhana.

III. ASAS PBLAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Translaransi
Bersifa! terbuka, mud.ah dan dapat cliakses oleh semua pihrlk yang

membutuhkan dan disediakan secara'memadai serta mudah dimengerti;

2. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
peraturan perundang-undangan ;

3. Kondisional
Sesuai dengan konclisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan

dengan tdtap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas;



4.

5.

Partisipatif
Mcnclorrlng pcl"ltl s<:rta masyaral<at dalau mendorong peiayanan infonrrasi

publik dengan mempcrhatikan aspirasi, kebutuhan dzur haraparl masyarakat;

Kcsarnaan I-[ak
Tidak mem}edakan status sosial ekonomi, keduciukan, pangkat, suku, ras,

agarla, golongan cleln gender;

6. Keseirnbangan hat< ctan kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hal< dan

kcw4iiban tnetsing-rnasing pihark;

Iv. PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sel.iap penyelenggara pelayanan informasi pubiik sesuai dengan tugas dan

lungsinya masing-masing harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan
den$an prosedur clan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan
pelayanan publil< dan wqjib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan

in[onnasi.
Adapun stanclar pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

A. Operasional pelayalan informasi publik

Untuk melaksanakan p'elayanan informasi publik clidukung :

a. front officc meliputi:
Desk layanan informasi

b. back office meliputi:

1. bidang pelayanan informasi;
2. bidang dokumentasi clan arsip;
3. bida4g Pengelolaan Informasi.

B. Waktu pelayanan informasi
Dalam memberikan layanan'informasi kepada pemohon , PPID menetapkan
waktu pemberian pelayanan informasi. Wal<tu pernberian iayarlm informasi
di kantor PPID lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
dilaksanakan' pada Hari dan jam kerja

C. Mekanisme permohonan informasi publik
1. pemohop informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi

formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP

pqmohon/identitas lain yang syah dan atau pengguna informasi;
2. petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi

kepada pemohon ;

3. petugas memproses permintaan pemohon informasi sesuai dengan

formulir yang telah ditandatangani oleh pemohon;

4. petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta
oleh pemohon, dan apabila informasi yang diminta tidak dalam
penguasaan dan atau termasuk kategori informasi yang dikecualikan,
PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku;



5. petugas memberikan Tanda tlukti Penyerahan Informasi kepada Pemohon.

D. Jangka waktu pemberian informasi
1. proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi

publik dilakukan setelah pemohon informasi publik rnemenuhi
persyaratan yang telah ditentukan.
waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak permohonan diterirna oleh PPID. PPID wajib menanggapi
permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan
ini melipr-rti pcrmintaan informasi diterimb, permintaan inlbrrnasi
ditolak, clan perpaljangan wal<tu pemberitahuan permohonan diterima
atau ditolak.
jika PPID mcmbutuhkan perpanjangan waktu, maka selembat-
Iambatnya 7 (tr.r.juh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.
jika perrnohonan inlbrmasi diterirna, rnaka clalam surat pemberitahuan
jugeL dicantumhan rnateli inlbnnasi yang dibcrikan, lbrtnat itrlbrtnasi,
apat<a.h clatlam ltcntuk soft copy'atau data lertulis, Bila pcnninlatln
inforrnasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan
alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

13iaya

Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi menyediakan informasi
publik tanpa dipungut biaya. Apabila diperlul<an penggandaan atau
pcrcl<arnan, dibcharrkan kepada pemohon.

Pclaporan
1. pelaporan penyclcnggaraarl pelayanan informasi dilakukan rnelalui

pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi.
Petugas pelayanan informasi membuat laporan hasil pelaksanaan tugas

. pelayanan informasi sekurangnya 7 hari sekali dan disampaikan kepada
Bidang Feiayanan Informasi.

2. Bidang Pelayanan Informasi atau Sekretariat membuat laporan hasil
pelaksanaan pelaya,nan inforrnasi kepada Pejabat Pengeloia informasi dan
Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sekurangnya dalam 30 hari
sekali.

3. PPID SKPD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pelayanan
informasi kepada PPID Provinsi sekurang-kurangnya dalam 30 hari.

4. PPID Provinsi menyarnpaikan laporan ,kepada Gubernur selaku
Penanggungjawab PPID melalui Sekretaris Daerah dan disampaikan juga
ke Komisi Informasi Provinsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
pelaksanaan anggaran berakhir.

5. laporan hasil pelaicsdnaan pelayanan informasi memuat;
1) gambaran umum kebijakan peiayanan Inlbrmasi Publik di Badan

Publik antara lain:
a) sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki

bcserta kondisinya; r

b) sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik
beserta kualifikasinya,

2) rincian pelayanan Informasi Publik masing-urasing meliputi:

2.

3.

4.

E.

F.



a) jumlah permohonan Informasi Publik;
b) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap perrtohonan

Informasi Publik dcngan klasifikasi tertcntu;
c) jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik

sebagian atau seluruhnya; dan

, d) pcrmohorran Inlormasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau
selttrtthnya, dan Keberatan atas layanan informasi.

G. I(cberatan dan Penyelesaian Sengketa
Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan teriradap
pelayanan inlbrmasi kepada Atisan PPID berdasarkan alasan-aiasan:
1. penolakan a.tas permintaal informasi berdasarkan aiasan pengecualian

sebagaiimana dirnerksud Pasal 17 Undang-Undang i{eterbukaatr

' Informasi Publik; '|

2. tidak clisediakanya informasi berkala se'bagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

3. tida.k clitanggapinya permintaan informasi;
4. permint4an Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. tidak terpenuhinya perrnintaan informasi;
6. pengenaan biaya yang tidak wqiar; dan/atau
7. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-

, lJndang Keterbukaan Informasi Pubiik.

V. KEDUDUKAN PPID

A. Tugas dan Fungsi PPID Provinsi

Tugas PPID Provinsi yaitu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakau,

mengawasi, peiaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di
Iingkuhgan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Fungsi PPID yaitu :

1. penghimpunan informasi publik dali seluruh SKPD cli Iingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. penataan clan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari
seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3. pelaksanaan verifikasi DIP PPID SKPD;
4. menetapka-n DIP Badan Public/PPID SKPD;
5. penyelesaian sengketa informasi;
6. penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk

datam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik
yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

B. Tugas dan Fungsi PPID SKPD

Tugas PPID SKPD yaitu mengelola, mempublikasikan/mengumumkan,
rnelaksanakan peiayanan informasi pubiik serta dokumentasi di satuan
Kerjanya

.:
Fungsi PPID SI(PD yaitu ' n

i. pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di

Satuan Kerja.nYa;



pengolahan, penataan dan penyimpanan dhta dan/atau informasi publik
yang diperoleh di satuan kerjanya;
pelaksanaan koordinasi dengan PPID Provinsi dalam pengeiolaan dan
pelq'yanan informasi publik serta dokumentasi;
melaksanakan kewenangan PPID Provinsi yang didelegasikan
kepadanya.

VI. MtrKANISMB PBNGUMPULAN, PTNGKLASIFIKASIAN, PBNDOKUMtrNTASIAN

DAN PELAYANAN INF'ORMASI

A. Pengumpulan informasi
Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap PPID SKPD deilam

kegiatan pengumpulan informasi adalah :

1. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan informasi
yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan
kerja.

2 u:*.ffi ,:[:T:lhTJH# 
*"ffi;-LJ;ffi berkuali'fas

3. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumbcr dari pejabat dan arsip,
baik arsip statis maupun dinamis.

4. Pejabat sebagairnana dimaksud pada angka 3 merupakan pejabat yang

bertanggung jawab daiarn oelaksanaan tugas pokok dan fungsi cli

satuan kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip
yang terkait <lcngan pclaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan'kerja
bersangkutan.

5. Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan

il i-#J::Hi:*r" pokok dan rungsi saruan kerjanya;
b) mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerjanya;
c) men<lata informasi dan dokumen yang dihasilkan dari kegiatan

satuan l<erjanya;
d) membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.

6. Alur dan Mekanisrne Pengumpulan Informasi
Alur informasi dalam rangka proses pcngumpulan informasi yang

berada disetiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat, divisualkan dalam bagan sebagai berikut :
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Penjelasan bagp.n:

, Alur inforttrasi sebagaimana digambarkan dalam bagan
menunjukkem bahwa :

l. sctlap inlbrmasi di unit kerja SKPD mcrupakan tanggung jawab
pirnpineln SKPD;

2. setiap informasi yang dikelola olch SKPD tncrupakan satu kesatuan
informasi dari tnasing-masing satuan kerja dibawahnya;

3. setiap informasi publik yang ada di unit SKPD disampaikan kepada

PPID SKPD dan/atau PPID Provinsi;
4. setiap informasi yang diterima oleh PPID SKPD dan PPID Provinsi diolah

clan disecliai<an untuk keperitingan pelayan inlbrmasi pubiik.

B. Pengklasifikasian Informasi

Keterangan:
Klasifikasi informasi merupakan pengelompokan Informasi dan dokumen secara

sisternatis berdasarkan ketentuan Undang-Undang KII'] dan Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2OLO tentang Standar Layanan Informasi.

tersebut diatas,

Tahanan identifikasi meliPuti:tc

1. PPID Provinsl mengirimkan Form
SKPD.

Daftar luformasi Publik kepada PPID

perrgiriman F'orm Daftar Informasi Fublik dapat ditakukan secara manual (kurir

dan lail-tain) maupun seca-ra elektonik (email dan lain-lain). Pengiriman Form

Daftar Informasi Publik disertai Panduan Pengisian Daftar Informasi Publik

sebagai panduan da-tam pengisian Form Daftar Informasi Publik.

Alur Penyusunan Daftar lnforrnasl Publik

PPID ProvinsiPPID SKPD

MengiBl Forrn 5E9uffa
' panduan

M a ndesirni nasikan

V€rifikasi EIP
Form Diisi dLn

diserahkan ke FPID
Pronlnsi

Penetatran EIPtrlP di puhlikasikan



2. PPID SKPD melengkapi Form Daftar Informasi llublik sebagairnana panduan
pengisiarrnya
Dalam Form Daftal Inflorrnasi Publik telah tersusun hategori informasi sesuai
Undang-Undang tentang KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun
2O1O (informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,
infonnasi yang wajib diurnumkan sccara serta mcrta, informasi yang wajib
terscdia setiap saat dan Informasi yang dikecualikan). PPID SI{PD
rnengclornpok[an inforrnasi yang dikuasainya ke da]am kategori inforrrasi

, tersebut.

3. PPID SKPD mengirimkan kembali Form Daf,tar Informasi Publik yang telah
dflengkapi .ke PPID Provinsi.

4. PPID Provinsi melakukan verilikasi terhadap Form Daftar Informasi Publik
yang berasal dari PPID SKPD
a. Verifikasi dilakukan oleh PPID Provinsi sesuai dengan ketentuan

perundzurgan, UU KIP Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan
rnelibatkan pihak-pihak terkait seperti ketua PPID SKPD, Biro hukutn;

b. Verifikasi dilakukan juga meny€Lngkut informasi yang dikategorikan sebagai

informasi yang clikccualikan oleh PPID SKPD. I)alarn tahap ini PPID Provinsi
melakukan uji konsekuensi terhadap infonnasi yang dikategorikan sebagai

informasi yang dikecuaiikan tersebut.
S. Penetapan, Daftar Informasi Publik

Verifikasi yang dilakukan oieh PPID Provinsi atas usulan Daftar Informasi
Publik ppin SKPD akan ditetapkan oleh Ketua PPID Provinsi sebagai Daftar
Informa.si Publik dilingkungan PPID Provinsi dan PPID SKPD.

6. Pengiriman Daftar Informasi Publik dan di Publikasikan
Hasil perietapan Daftar Informasi Publik oleh PPID l'rovinsi kemudian dikirim
ke PPID 'SI(PD. Pengirirnan Daftar Informasi Publik hasil penetapan dapat
clilakukan secara manual (kurir dan lain-lain) maupun secara elektonik (emaii
dan lain-iain), selanjutnya DIP dipublikasikan oleh PPID SKPD.

7. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam klasifikasi informasi:
a. pengklasifikasian informasi dilakukan berdasarkan Undang-Undang lt{omor

14 tentang Keterbukaan Informasi dan Peraturan Komisi Informasi Nomor I
'l'ahun 2070 tentang Standar Layanan Informasi;

b. usuian klasifikasi informasi diajukan oleh' SKPD yang memiliki
kernandirian daiarn mengelola kegiatan, anggarall dan administrasi;

c. pcnetapan Iflasifikasi informasi dilakukan melalui rapat PPID Provinsi dan
I'}PID SKPD dan Kepala SKI']D;

d. clalam proses pengklasifikasian, inforrirasi clibagi menjacli dua kelompok,
yaitu inlbrmasi yang bdr:sifat publik clan informasi yang dikecr.ralikan;

e. informasi yang bersifat publik dikeiompokkan berdasarkan subyek
informasi:
1) Informasi yzurg wqiib disediakan dan diumumkan secara terdiri atas:

a) informasi tentang profil SKPD, yang meliputi informasi tentang
kedudukan atau clomisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup
kegiatan, rnaksud clan tujuan, tugas dan fungsi serta unit-unit
clibawahnya, struktur organisasi dan gambaran umum tiap satuan
kerja;



b) ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang

dijalankan;
c) informasi tcntang pencrimaan calon pegriwai dan/atau pejabat

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
d) informasi tentang laporan keuangan yang meliputi rencana dan

laporan rcalisasi anggefan, neraca dan daftar a"sct dan invcstasi;
c) ringl<asau tent.ang peraturan, keputusan, dan latau kebijal<an yarlg

merlgikat dan/atau trerdampak bagi publik yang dikeluarka-n oleh

penrerintah Provinsi Nusa Tenggara Bara.t;

0 inlbrmasi t.entang hak dan tata ta:-a mclnpcroleh Informasi Publik,
serta l.ata carii. pengajuan keberatan serta proses penyelesaian

sengketa Intbrmasi Publik berikut pihak-pihal< yang
bertanggun!,jawa.b yallg da.pat dihubungi;

g) informasi tcnti,rng tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang

atau pclanggara.n yang dilakukan baik olch pijabat Pemerintah
Provinsi Nusa'lenggara l3alat maupun pihak yang mendapatkan izin

atau pcrianjian l<crja clari Pemerinta.h Provinsi Nusa Tcnggaua Barat;
h) inforrnasi tcntang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai

d.engan peraturan perundang-undangan terkait; dan
i) inforrnasi tcntang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi

kiadaan darurat.
2) Informasi Publik yang wqiib diumurnkan secara serta lnerta adalah suatu

informasi yang cltrpat lrcngancarn' ha,jat hidup oratlg banyak dan

ketertiban urrlum antara lain:
a) informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan

karena faktor alant, hama penyakit tananan, epidemik, wabah,
kejadian luar biasa, keja"dian antariksa atau benda-benda angkasa;

b) informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan

industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencernaran

lingicungan dan kegiatan keantariksaan;
c) bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok

atau antar kotnunitas masyarakat dan tercir;
d) informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber

perrysfui1 yang berpotensi menular
e) informapi tentan!-racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh

masyarakat; atau
tj informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

3) Informasi Publik yahg wqjib tersedia setiap saat yang sekurangkurangnya
terdiri atas:
a) daftar Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan masing-

masing SI(PD, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
b) informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan latar belakang
pertimba-ngannya;

c) surat-surat perjanjian Pemcrintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

cleirgan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

d) surat menyurat pimpinari atau pejabat Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Barat cialam rangka pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya;



c) syarat-synrat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan
Pernerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berikut dokumen
pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan;

t) data pcrbendaha-raan atau inventaris Pcmcrintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat.;

g) rencana stral,cgis dan rencana kerja Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat;
infortrrasi tncngcuai l<cgiatan pela.yaniln Informasi Publil.i yallg
dila-ksanakan, sarana dan prasarana layaman Informasi Publik yang
dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani
layanan inforrnasi Publik- beserta kualifikasinya, anggaran layanan
Informasi Publik sei^ta laporan penggLtnaanllya;
claftar" serta hasil-hasil penelitian yang cliiakukan;
Informasi Ptrblik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat
ber:dasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa
sebagaimana dirnaksucl clalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Pubiik

4) Informasi Yang Dikecualikan
Informasi Publik clikecualikan secara limitatif berdasarkan pada Pasal 17

Undang-Undang l(cl.erbukaan Informasi Pr"rblik, yaitu apatbila dibuka
dapat:
a) urenghambat proses penegakan hukum;
b) mengganggu kepentinga-n pcrlindungan hak atas kekayaan

intelektual dan perlindungan dari persaingal usaha tidak sehat;
c) rnembahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d) mengungkapkan kekayaan alam;
e) tnerugikan ketahanan ekonomi nasional;
f) merlr,gikan kepentingan hubungan luar negeri;
g) mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan

terakhir ataupun wasiat seseorang;
h) mengungkap rahasia pribadi seseorang;
i) m,emorandum atau surat-surat antar Pernerintah Provinsi Nusa

Tenggara Barat atau intra Pemerintah Provinsi Nusa Tenggala Barat
y€rng menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi
Informasi atau pengadilan.

j) Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-
Undang.

C. Pendokumentasian infomasi

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan
informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima
oleh SKPD dilingkungan Pernerintah Provinsi Nusa Tenggara Balat guna

membantu PPID dalarn melayani permintaan informasi. Pendokumentasian
informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bidang kearsipan dan peraturan dibidang tata persuratan yang berlaku di

lingkunga:r Pemerintah Provinnsi Nusa Tenggara Barat.

Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi:

1. Deskripsi Informasi:
Setiap SKPD membuat ringkasan untuk masing .masing jenis informasi.

h)

i)

i)



l-

Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya.
3. Otentikasi Inforrnasi:

Diledrukan untirk menjamin keaslian informasi melalui validasi
, informasi oleh setiap satuan Kerja.

4. Kodefikasi Informasi:
, a) untuk mempermuclah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka

dilakukan kodefikasi; 
: >

b) metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing satuan kerja.
' 5. Penataan dan Penyirnpanari Informasi.

D. Pclayauan In lot,masi

-__AIUB l(EUA Pelayanar

ranal Informasi Pu]:lik I
lnlormasi Publik Fejabat Pengelola

ada PPID _

lnforrnasi dan Dokumentasi (PPlDl N\rsa Ten8Bara Barat

I

Pcnrohon
Dest. t,ayanan/ Bidqn6

Pelayanan lnlorrnasi

Birlang 0okumrntasi
dan Arrip

Sidang Pengnlolran
lnlormasi

Ataran PPID l(omiri lntormasi
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c

3.

4.

Penjelasan alur:
1. Pemohon mengajukan permohonan layanan informasi kepada PPIDlDesk

Layanan {nformasi.
Desk Layanan lnforrnasi rncnerima permohonau, l<emudian lrencatat data
pernohon clan clata tentang informasi yang climinta.
Dcsk Layanan Informasi/Bidang layanan Informasi memberikan tanda bukti
mengajukan permohonan kepada pemohon.
Berdasarkan clata informasi yang diminta, Bidang Pelayanan informasi
meneruskan ke llidang Dokumentasi dan Arsip..
Bidang Dokumentasi clan Arsip melakukan pengecekan apakah informasi
yang diminta oleh pemohpn terrirasuk dalam kategori dikecualikan. Apabila

' terma"suk Informasi yang tidak dikecualikan (informasi publik) maka Bidang
Dokumentasi dan Arsip mengembalikan ke Bidang Peiayanan informasi/
Sekretariat untuk disampaikan kembali kepada pemohon dan memeuuhi
perrnintaan petnohon.
Menyampaikan Informasi atau data atau dokumen yang dibutuhkan Pemohon

clalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterirna (Pasal

26 ayat (1) Peraturan l{omisi Informasi Nomor 1 Tahun 2A101.

Daiam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik
yaltg dirnohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang

dimohon termasuk informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan
perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya. Perpanjangan
dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hali kerja sejak jangka wakl.u
pernberitahuan tertu lis.

8. Sedangkan apabila informasi yang diminta Pemohoan termasuk yang
dikecualikan mal<a Bidang Layanan Dokumentasi dan Arsip untuk
menyiapkan pemberitahuan tertulis bahwa clata yang diminta termasuk
informasi yang dil<ecualikan.

9. Pemberitahuan tertulis informasi yang dikecualikan disusun Bidang
Dokumentasi clan Arsip

10. Bidang Lilyanan Informasi, selanjutnya Pemberitahuan Tertulis disarnpaikan
ke Pemohon.

11. Apabila pemohon clapat menerima/puas dengan jawabanf kel.erangan
Sekretaria.t mengenai inlbrrnasi yarrg dikecualikan maka proses pelayanan
selesai, jika pemohon tidak puas maka dapat menyampaikan keberatan
kepada atasan PPID mclalui PPID.

L2. Atasan PPID lnenyusun materi tanggapan atas keberatan untuk disampaikan
kepada Pemohon. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan da,lam bentuk
keputusan tertulis yang clisarnpaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang
mengqiukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam
buku register keberatan (Pasal 34 ayat (1,) Peraturan Komisi Informasi Nomor
1 Tahun 2O1Ol.

13. Penya:npdian tanggapan atas keberatan disarlpaikan S'ekretariat/Bidang
Layanan l.nforrnasi ke Pemohon.

L4. Jika Pemohon puas terhadap materi tanggapan dari atasan PPID, maka proses

selesai, jika Pemohon ticlak fuas maka dapat mengajukan Mediasi atau
Ajudikasi ke l{omisi Informasi.

15. Dalam melayanai Mecliasi atau Ajudikasi, maka PPID mewakilkan ke Bidaug
Pelayanan Informasi.

5.

I

6.

7.



L6. Jika Mediasi atau Ajudikasi di Komisi Informasi dianggap cukup maka

pelayanan informasi sebagai tugas PPID dianggap selesai.

17. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat dan Bidang-bidang dalam struktur
PPID Provinsi akan melal<ukan koordinasi dan konfirmasi kepada PPID SKPD

scsuai dengan lingkup kewettangan masing-masing.

11. Jangka Waktu Penyelesaian
1. Pror., penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi

publik cliiakukan setelah pemohon informasi p_ublik memenuhi persyaratan
yemg tclah dil"entul<an.

2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari ker.l'a

sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib lnenanggapi permintaan

informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi
pcrmintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolal<, dau

r perpanjangan waktu per.nberitahuan permohonan diterima atau ditolak.
g. iika ppfn membutuhkan perpanjangari waktu, maka selambat-lambatnYa

7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertaina dibelikan.
4. Jil<a permohonan informasi diteritna, maka dalam surat pemberitahuan

juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi,

apakah flalam bentuk soft copy atau data tertulis, Bila , permintaan.

informasi ditolak, rnal<a dalarn surat pemberitahuan dicantumkan alasan
penolakan berdasarkan UU KIP.

F. Pcnyelesaian sengketa informasi
' Mel<anisme Penyelesaian Sengketa Informasi:

1. PtrlD clapat menolak memberikan infonnasi scsuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:
a) PPID melnpersiapkan data pemohon dan/atau pengguna informasi

yang akan ditolak;
b) PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD yang

terkait paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan
diterima PPID;

c) hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yal1g

ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
d) hasii keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

2. Atasan PPID rnemberikan tanggapan atas keberatan yang disampatkan
pemohon informasi publik secara tertulis:
a) PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon

dan/atau penggulla informasi;,
b) PPID mengadakan rapat koorclinasi dengan melibatkan SKPD yallg

terkait paling larnbat 3 (tiga) hari kerja setelah surat pertnohonan

diterima PPID;

c) hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara. yang

ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
cl) hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

3. Pcnyelesaian sengketa inforrnasi
al PPID rnenyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
b) PPID mcnyusun kajian clan pertirnbangan hukurn untuk disa-nrpa-ikan

kepada Atasan PPID;



c) pada saat sengketa inforrnasi berlanjut ke Komisi informasi, PI'UN, dan
MA, maka PPID Provinsi melakukan pendampingan untuk penyelesaian

sengketa inlbrmasi. , '
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