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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan lnformasi sudah rnenjadi bagian integral dari hak asasi ruanusia. Infonnasi

merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangau pribadi dan lingkungan sosialnya. Keterbukaan

informasi publik merupakan salah satu eiri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat

untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Kehadiran Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (UU KIP) Pada

30 April 2010 telah membuka seluas-luasnya akses informasi publik bagi rnasyarakat dengan pengecualian yang

terbatas merupakar, sarana mengoptimalkan pengawasan puolik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan

Publik lainnya serta menjadi momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Infonnasi di Indonesia,

khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah. UU ini mendorong pemerintahan menjadi pemerintahan yang

transparan, partisipatif dan akuntabel. Pemberlakuan UU KIP telah memberikan landasan hukum terhadap hak

setiap orang' untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap badan Publik rnempunyai kewajiban dalam

menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara

sederhaua.

Salah satu togas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPlD) adalah menyediakan informasi dan

dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan Standart

Operasional Prosedur (SOP) layanan infonnasi publik cL lingkungan PPIO Kabupaten Mamuju Tengah, dengan

adanya Standart Operasional Prosedur PeJayanan Informasi Publik lui clapatmenjadi pedoman dan petunjuk dalam

melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat . Diharapkan implementasi UU KIP

dapat berjalan efektif dml hak hak publik terhadap infonnasi yang berkualitas dapat terpenuhi.

B. Landasan Hukum

J. PP 61 Tabun 2010 Telltang Pelaksanaan Ulldang-llndang Nomor . f tahun 2008 tentarlg Keterbukaan

InfOImasi Publik;

2. Peraturan Mellteri Dalam Negeri Nomor 35 Talmn 2010 Tentang Pedoman Penge101aan Pelayanan Informasi

dan DokLUnentas; illLingkungan Kemcndagri dan Pemerintahan Daerah; ~~

Pemtnran Mente'; Delam Ncgeri Noma< 52 Tahun 2011 T,ntang Standart Ofj;'<-'~~tl ;,;~~~~

Linokunuan Pemerintab Provillsi dan Kabupaten/Kota' II , "': I r,;:!inV~;I:..1. jftJ /:) , I 'jJ:( Ii(\\ J'" ~ //Peraturan Komisi Infommsi nCJ10r 1 tahun 2010 tentang Standart lay;anan Informasi Pu~1ik" '~''''''" ;};> ,;'I', . . ,'. ~._, '
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C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini merupakan salah sa.u kelengkapanyang diperlukan sebagai acuan untuk mempermudah

PPID Kabupaten Mamuju Tengah dalam mengelola dan pemberian layanan Informasi dan dokumentasi

kepada masyarakat.

2. Tujuan

a. Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan tugas PPID maupun PPID
Pembantu.

b. Memberikan standar bagi pejabat PPlD Jalam .nelaksanakan pelayanan infonnasi public.

c. Memberikankejelasan dan transparansikepadamasyarakat sebagaipenerima layananmengenai hak dan
I

kewajibannya.

d. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan organisasi / Lembaga publik untuk

menghasilkan layanan Informasipublik yang berkualitas secaralcepat, tepat waktu, biaya ringan.



BABII

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOK(lJMENTASI (ppm)

KABUPATEN MAMUJU TENGAH
I

1. Kedudukan dan penunjukkan PPID Kabupaten Mamujn Tengah.

A. Kedudukan PPID

a. PPID berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

b. PPID ditetapkan melalui Keputusan Bupati Mamuju Tengah;

c. Ketua PPID adalah Kepala Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Kedudukan dan penunjukkan PPID pembantu /OPO

a. PPID Pembantu IOPD berkedudukan di satuan kerja masing m~sing.

b. PPID Pernbantu I OPD ditetapkan dengan kepitusan Kepala ~'atuall Kerja Perangkat Daerah.( OPD ).

B. Tugas dan Fungsi

1. Tugas dan Fungsi Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Ookumentasi

Tllgas:

Memberikan arahau dan pembinaan atas pengelolaan infor nasi dan dokumentasi publik di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Fungsi:

a. Pembina dan pengarah a+as berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi

publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;

b. Pemberian pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan, dan

penyelesaian sengketa infonnasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Teugah.

c.

2. Tugas dan Fungsi PPID Kabuparen Mamuju Tengah

Tugas:

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

pengelolaan dan pelr.yanan infonnasi di lingkungan Pcmerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

a.

b.

Mamuju Tengah;



c. Pelaksanaan konsu1tasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang

terbuka untuk public;

d. Pendampingall Penyelesaian sengketa informasi

J. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu / OPD

Tugas:

Merencanakan, mengorganisasikan, rnelaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
Ipengelolaan dan pelayanan inforrnasi di lingkungau satuan kerja,

Fungsi:

a. Membantu PPID melaksanakan tauggung jawab, tugas dan Kerenangannya;

Menyampaikan lnfonnasi dan dokumentasi kepada PPID fecara berkala dan sesuai kebutuhan;b.

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

d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi peinohon layananan infonnasi

secara cepat, tepat berkualitas dengan mf'ngedepankar. priusip-p nsip pelayanan prima; dan
I

Mengumpulkau, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup OPD masing-masing menjadie.

bahan informasi publik.



l
I

BABIll

RUANG LINGKUP STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN lNFORMASIPVBLIK

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugrasdan fungsinya hams memiliki standart

pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk jJenyelenggaraan pelayanan publik dan

wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi. Adapun standart pelayanan infonnasi publik, sbb :

A. Proses Pelayanan Informasi Publik

AIm kerja PPLD dala-r; memproses Pe1aY811anInformasi PubJik

Sekretariat Komisi
Informasi

Bid. Pengolahan Rid. Pclayanan &
Data dan Klarifikasi Dokumentasi

Informasi luformasi
Pemohon

Bid.
Penyelesaian PPID

Pembantu

Tidak

j~'r~,~~~~,' I,~f;~
" ~ \ '~! :t ~I ,

I, •

" I, "I' I •
110<> .d " • ,":..J

Ya

Tidak

Ya
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B. Asas Pelayanan Informasi Publik

L Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh sernua pihak yang membutuhkan dan di sediakan secara

memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Dapat eli pertauggung jawabkan sesuui dg kc tentuan peraturan perundang undangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kernampuan pernberi dan penerima pelayanan dengan tepat berpegang pada prinsip

efisiensi dan efektifitas.

4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam pcnyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku .ras ,agama, golongan, gender dan status ekonomi.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan public hams memenuhi hak elan kewajiban masing masing pihak.

c. Simbol Diagram Alur SOP

Simbol Diagram alur yang digunakan dalam penyusunan SOP PPID terdiri atas lima simbol sebagai

simbol dasar diagram alur sebagai berikut:

2. Simbol kotak/Proses ( ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

3. Simbol belah ketupat (~) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

4. Simbol anak panah/arrow ( ~) untuk rnendeskripsikan arah proses kegiatan.

D. Jenis-jeuis SOP PPID

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam menyusun da "tar informasi publik diperlukan berbagai tahap yang terdiri atas tahap

C1.

pengumpulan informasi, tahap klasifikasi, tahap dokumentasi, rahap penetapan, dan pengumiirrr~~tar
' .. '\ 'i .. 1 fl ..., " ,

.1 .• ,.-;' ,' ......~~oD-_'~,.i~, .

informasi publik tennasuk mengunggah (upload) daftar informasi publik dan dOkumenny~'.k'¢'f;ffilamwe6~e~i ,

t/ i.~::(7;;~7:~")"'\';',':\
L " \:,:~~,:':4~"~;:':'~~'i).._::;}

\

\
--,.'''._: ". :j

'" /"/
r.' ~ ,. _,/",", //

';:--.,":'1,'--- ,"\'::-//
,", 'Veii) Tl\~\) ".4"

Bebrrapa hal yang harus diperhatikarl oleh setiap UPD di lillgkllIlgarl eemeril~hlh~.K~at€;n

Pemerintal1 Daemh

Tahap Pengumpulan Jl1fonnasi

Mamlljll Tengah dalam kegiatarl pengumpu.lan infol1l1asi aelalah:



1) Pengumpulan informasi mempakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang

akan dilaksanakan oleh setiap satnan kerja,

2) Infonnasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas

pokok dan fungsi masing-masing OPD.

3) lnfonnasi yang dikwnpulkan dapa: bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis rnaupun

dinamis.

4) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat yang bertanggung jawab

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Satuan Kerjanya, sedangkan arsip statis dan

dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sutuan Kerja

bersangkutan.

5) Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut :

a) Mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya,

b) Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Sablan Kerjanya.

c) Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan

d) Membuat daftar jenis-jenis infonnasi dan dokiunen

b. Pengklasifikasian Inforrnasi

Dalam proses pengklasifikasian, infonnasi dibagi Dlrnjadi dua kelompok, yaitu informasi

yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

(1) lnfonnasi yang bersifat publik

Dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan

setiap satuan kerja, meliputi:

(a) lnformasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

secara berkala, rnelipuri:

C Profil yang meliputi seperti sejarah sing kat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas

dan fungsi, program kerja, dan sebagainya.

I] lnfonnasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah,

Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya

[J Informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon

(b)

hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, rneliputi:



o Infonnasi mengenai bencana alam, scperti: daerah potensi tsunami, gunung meletus,

tanah longsor, banjir, dan sebagainya.

o Infonnasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil pemeriksaan limbah bahan

kirni yang berada di sungai, laut atau daerah P1emukiman.

[J lnfonnasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti penggunaar, reaktor nuklir untuk

pembangkit tenaga listrik.

[J lnformasi mengenai penggusuran lahan, seperti penggusuran lahan untuk kepentingan

lU11Ulll.

iJ Hal Jain yang mengancam hajad hidup orang. bai.yak

(c) Infonnasi publik yang wajib tersedia se-iap saat. meliputi:

!J Daftar seluruh infonnasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah

Kabupaten Marnuju Tengah; tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

lJ Hasil keputusan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan latar belakang

pertimbangannya.

iJ Seluruh ' ebijakan yang ada serta dokumen penclukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca

eli OPD.

Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Pemerintah

Kabupaten Marnuju Tengah dapat dilihat clan/atau dibaca eli OPD.

iJ Perjanjian Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dengan pihak ketiga.

Ll lnformasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Pemerintah Kabupaten Mamuju

Tengah dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

iJ Prosedur kerja pegawai Pemerir.tah Kabupaten Mamuju Tengah yang berkaitan

dengan peJayanan masyarakat; dan/atau

[J Laporar mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang l(eterbf<aan Informasi Publik.

(2) lnfonnasi Yang Dikecualikan

Dalam pengelompokan infonnasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(a)

clikecual ikan :

[J Ketat, artinya untuk mengategorikan informasil yang clikecualikan

Nomor ]4 Tahun 2008 pasal 17 dan 18.

(b) Prinsip-prinsip yang hams diperhatikan dalam mengelompo

~'''''':..._ ..,-.-" .
mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas.



[J Terbatas, artinya infonnasi yang dikecualkan hams
I terbatas pada informasi

tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan.

lJ Tidak mutlak, artinya tidak ada infounasi yang secara mutlak dikecualikan ketika

kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.

(c) Peugecualian harus melalui metode uji konsekuensi babaya (consequential harm test) yang

mendasari penentuan suatu informasi hams dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.

(d) Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibhl.a atau ditutup secara obyektif maka

metode sebagaimana tersebur pada poin c dile~lg..api dengan uji kepentingan publik

(balancing public interest test) yang mendasari penentuan informasi hams ditutup sesuai

dengan kepentingan public

(e) Pengklasifikasian al.ses infonnasi harus diserrai pertirnbangan tertulis tentang implikasi

iDf01111asidari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

(f) US1l1an klasifikasi akses informasi yallg bersifat ketat dan terbatas sebagaimana

dimaksuci pada huruf b angka I) dan 2) tersebut di atas, diajukan oleh OPD yang memiliki

kernandirian dalum mengelola kegiatan, aJlg~man dan udrninisrrasi

(g) Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b augka 3) dilakukan melalui rapat pimpinan.

(3) Pendokumentasian Informasi

Pendokumentasian infonnasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan

danlatau keterangan yang dibuat danJatau diterirna oleh OT.?Ddi lingkungan Pemerintah Kabupaten

Mamuju Tengah gu.ia membantu PPID dalam melayani permintaan informasi. Pendokumentasian

infonnasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan pefWldang-undangan bidang kearsipan dan

peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju

Tengah.

Tahapan dalam pendokumentasian infonnasi meliputi :

a. Deskripsi lnfonnasi :

Setiap OPD rnernbuat ringkasan untuk masing-rnasing jenis informasi
I

b. Verifikasi lnfonnasi :

I
Setiap infonnasi diveriflkasi sesuai dengan JE'niskegiatannya

c. Otentikasi Infonnasi . ..-::::=::::C::::;

/;/<'A \('AuI'"~L/:~~ r·....' --, VI'
DIlakukan untuk mel1Jarrun keasltarl mf011l1a,j lllelallll vahdasl U1fon~k.:e llSetl~itnanCt: __ .J\ \

!::! ~", ',\\ \., '\Kerp. """ t ~~?:1,,1 ' ,"\. I, '
. W ..J' ,{' fI1l.\,;r"r .I();' I

\ \.;...i" '\'"." ;,,;-- I '
d. Kodefikasi Infonnasl: \\. :~'(-_.. //" ....

\' ", ---.-~/" "

1) Untuk mempelmudah pencarian infonnasi yarlg dibutuhkan, maka dit~fu!i~~d~Pkilsi.
. ...... .......,."..--,."

2) Metode pengkodean ditentukan \)]eh masing-masing Satuan Kelja



e Penataan dan Penyimpanan Informasi

Diagram SOl>Penyusunan Daftar lnformasi Publik dapat dilihat pada Lampiran f

2. SOP Pelayan an Permohonan Informasi Publik

PPID mclalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan tidak

laugsung melalui media cetak dan elektronik:

a. Layanan inforrnasi secara lang sung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia

setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:

I) Pertohon informasi datang ke desk layanan iuformasi dan mengisi formulir pennintaan informasi

dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi.

2) Petugas mernberikan tanda buku penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon

infonnasi public.

3) Petugas memproses pennintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan
I

informasi publik yang telah ditandatangani oleh pernohon informasi public.

4) Petugas memenuhi permintaan informasi seSU31dengan yang dirninta oleh pemohon/pengguna

informasi. Apabila informasi yang diminta rnasuk dalam kategori clikecualikan, PPID

menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

5) Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan InIonnasi Publik kepada Pengguna lnfonnasi

Publik

b. Untuk memenuhi Layanan informasi yang tersedia dan duumumkan secara berkala melalui media baik

online maupun cetak, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kabupaten Mamuju Tengah

memberikan layanan tidak laugsung melaui media aniara lain menggunakan telepon 085299666999,

email: kabmamu_jutl:llgailci'naspersandiall(s}gmJiIcol1l dan website: mamujutengahkah.go.id

Jangka Waktu Penyelesaian Informasi

1) Proses penyelesaian untuk mernenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah

pemohon infonnasi publik memenuhi persY31·atany311gtetah ditelltukall.

2) Waktll penyelesaian di1aksanakan palillg 13111bat 10 (sepuluh) hari kelja sejak pennohonan

diterima oleh PPlD. PPID wajib menanggapi pennintaan infonna~i melalui pemberitahuan

lertulis. Pemberitaiwcffi ini meliputi ~Jennintdall iLi~}lll1aSld' cerima, permintaan infonnasi ditolak,

3)

dan perpanjangan wakhl pemberitahu311 permohonall direrima atau ditolak . ":~--:::::::::A:···-H-~
-/ "\\ '}(-4' <>

Jlka PPID membutuhkan perpanjangan waktll, 1l1akaselambat-lambatnya 7,(~n~erJ (i"~~~
- '-- ... ,.\\. /, ,.~-.. ';....I)

tcUlggapan pertama dibenkanJika pennohonan lllfonnasl ditenma, l Ir):J, .ka'~·~{3At$.1¥~nt'
~ ... _.' ", )'UP1~I\'~.""._""""_i" ,

pembentailUan Juga dicantumkan maten Il1fO]lnaSl yang dlberikan., fr)nnat .iJ;t~~~~!,..~;~tr
, • y_' ~ ~ 'I I.'.:' ~"

biaya apabila dlbutuhkan urtuk keperluan penggandaan atau perekaman· -Bll:=.!:~p~.nRihtaan



informasi ditolak, maka dalam surat pcmberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan

UU Komisi Informasi Pusat (KIP)

Diagra,n SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik dapat dilihat pada Lampiran 2

3. SOP Uji Konsekuensi Inforrnasi Publik

Meskipun penyusunan daftar inforrnasi yang dikecualikan bukan suatu kewajiban bagi badan publik, narnun

penyusunannya secara praktis dapat membantu PPID dalamengidenrifikasi atau mengklasifikasi informasi

yang diminta pemohon infonnasi publik apakah termasuk jenis informasi yang dikecualikan ataukah

infonnasi yang wajib disediakan dan diumurnkar Untuk mengindelltikasi/mellgklasifikasi informasi yang

dikecualikan ada 2 (dua) pendekatan :

a. Pendekatan Aktif

Pendekatan Aktif 1111 merupakan kegiatan pengecualian i.nfonnasi berdasarkan prakarsa dari

badan publik untuk melakukan klasifikasi infonnasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan infonnasi

yang tergolong dikecualikan.

b. Pendekatan Pasif

Pendekatan pasif dilakukan karena adanya pennintaan informasi dari pernohon

Diagram SOP U]i Konsekuensi Informasi Publik dapat dilihat poria Lampiran 3

4. SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola

informasi dan dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

a. Penolakan atas permintaan infonnasi berdasarkan alasn pengecualian sebagaimana dimaksud dalam

pasal 17.

b. Tidak disediakanya infonnasi. berkala sebagaimana dirnaksud -talam pasal 9 c. Tidak ditanggapi
I

pennintaan informasi.

c. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimam dirninta e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.

d. Pengenaan biaya yang tidak wajar.

e. Penyarnpaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UUdcU1g-undang ini.

PPlD yang akan menolak memberikan informasi publLk yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

pemndang-undangan, Jengan prosedur sebagai berikllt

a. PPID mem!=ersiapkan claftar pemohon dan/atau penggulla informasi yang akan ditolak. ~:::::~
,.•.Y \"'~.H I( ~"./ \\\1"1. 4.,', ..

PPlD meugadakan rapat koordinasi dengan melibatbw OPD yang terkait palinitr~~~~~~~~>\

setelail surat pe~mohonan diterima PPID. . - I, ,/::~,~)iR~) ~~~I
...I . ..,.".1, .\,'),\,"'V' )

Hasil keputllsan rapat koordinasi dituangkan dalam belita acara yang ditandatangan{'Q~el~~~~a'"i/
..' ~..-.- - \>~ ?"
• '.' ; I. ',\:' .~ •.'.:;~:

b.

C.

rap at

rI
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PPill yang akan memberikan tanggapan atas kcberatan yang disampaikan pemohon informasi publik

secara tertulis:

a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon danJatau pengguna informasi.

b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan OPD yang terkait paling lambat 3 hari kerja

setelah surat permohonan diterima PPID.

c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta

rapat.

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik

Diagram SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Fublik dopa! dilihat pada Lampiran

4.

Peuyelesaian Sengketa Informasi

a. ppm menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi.

b. PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukurn untuk disampaikan kepada Atasan PPID.

c Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Infonnasi, PTUN, dan MA, maka PPID melakukan

pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi

E. Operasional Pelayanan Inforrnasi Publik

Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front Office dan back Office yang baik :

1. Front Office meliputi :

a. Desk layanan langsurng

b. Desk layanan via media

2 Back Office rneliput, :

a. Bidang pelayanan dan dokrnentasi informasi

b. Bidang pengolahan data dull klasifikasi infonnasi

C. Bidang penyelesaian sengketa inforrnasi.I

I
'F
t .

i
!
l.

Waktu Pelayanan lnformasi

Dalam memberikan layanan inforrnasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian pclayanan

informasi Publik . di Sekretariat PPID yang berada di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju

Tengah.

Istirahat 11.00 sid 13.00 WITA

------- ----------- -- ---



Biaya

Fejabat pengelola Informasi dan Dokumeutasi Menyediakan InJorhlasi publik secara gratis (tidak di pungut
I

biaya) sedangkan untuk penggandaan dan perekaman, pemohonlpengguna informasi publik dapat melakukan

penggadaan informas- sendiri di sekitar gedung Badan Publik (PP'D) setempat.

Laporan Operasional Layanan lnformasi

Pengelolahan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan lPublik dilakukan melalui pembuatan

laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik . petllgad pelayanan infonnasi publik setiap hari

mernbuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan infonnasi publik ~i:'Unpaikan kepada bidan pelayanan

inforrnasi Bi dang pelayanan inforrnasi pembuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tug as pelayanan informasi

publik untuk disampaikan kepada pejabat pengelola informasi dan d4kumentasi (PPlD) Kabupaten Mamuju

Tengah Selanjutnya PPID Kabupaten Marnuju Tei.gah setiap bulan melaporkan kepada sekretaris daerah

Kabupaten Mamuju Tengah ,selaku atasan PPID Kabupaten Mamuju Tengah . Laporan tersebut memuat

informasi mengenai permintaan infonnasi publik yang sudah dipenuhi .tindak lanjut dari permintaan yang belum

dipenuhi, penolakan permintaan infonnasi public disertr idengan alasan penolakanya dari waktu diperlukan dalam

memebuhi setiap pennintaan pernohon infonnasi sesuai dengan ketentuan yang telah diarur dalam peraturan

perundaug-undangan

'..-,-~ .......~,•...'.
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r Dokumentasi (PP ill) Kabupaten Mamuj u Tengah maupun PPlD Pembantu di setiap OPD mampu melaksanakan kegiatan
r I
I, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dengan prosedur yang terarah, terukur ~an dapat dipertanggungjawabkan, Dan

PENUTUP

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini, diharapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
I

dengan SOP ini pula bentuk pelayanan yang mencenninkan proses pelayanan WlIlg baik, efektif, efisien dan akuntabel

clapat elitampilkan dan dirasakan penerima layanan, sebagui bentuk kornitmen atas pengejewantahan dari tujuan

diberlakukannya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang sejalan dengan rencana aksi Open

Government Indonesia (OG1).



Larnpiran 1 : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan Peugumuman Daftar Informasi Publik

dimaksud tidak akan mencapai sasaran

DASARHUKUM

l. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun

2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Kornisi Informasi nomor 1 tahun 2010

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMO~SOP : Ol/SEKIPPID/UlJ2018

TGL : 16 MEl 2018
TGL. REViS!
TGL. EFEKTlF
DISAHKAN

: STANDAR OPEKASIONAL

NAMA SOP PROSEDUR PENYUSUNAN

DAN PENGUM1JMAN DAFT AR

INFORMASI PUBLIK

PERALATAN/PEiP' JENGKAP AN
~----------------------------------------~-------

1. Lembar Keija/Rencana Kerja dan Anggaran

tentang Standart layanan Informasi Publik.

KETERIKATAN

SOP Pelaksanaan Kegiatan PPID

KUALIFIKASI PELAKSANA

a. Sl

b. SMNSMK Se,derajat

c. Mampu rneugoperasikan computer

2. KAK (l~erangka Acuan Keija

3. Komputer, Printer, Scanner, ATK

4. Jaringan lntemet
I

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
I

Jika SOP PPlD khususnya SOP Pelayanan Pemohon

Informasi Publik tidak dilaksanakan maka kegiatan

Disimpan sebagai data eletronik dan manual
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Lampiran 2 : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pemohon InfOnnLi Publik
I

r-N='-:::O~M-:O:::-:R::-:-:S=O::-:P:-:-=~-:-----j_:021SEKlPPlDillIJ2018
TGL PEMBUATAN : 16iMEI2018
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DTSAHKAN OLEH

ST~ .DAR OPERASION.A J~

PROSEDURPELA Y AN AN
PERlMJHONAN INFORMASI
PUBLIK

I

NAMAsor

KABUl)ATEN IVlAMUJlJ TENGAB

DASAR HUKUM KU ALIFIKASI PELAKSAN A
1. PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Inforrnasi Publik;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 2.
Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan 3.
Pelayanan Inforrnasi dan Dokumentasi di
Li ngkungan Kernendagri dan Peruerintahan
Daerah;

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
52Tahun 2011 Tentang Standart Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah PI .ivinsi
dan Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Kornisi Informasi nornor 1 tahun
2010 tentang Standart layanan Inforrnasi
Publik

t Sl
SMAlSMK Sederajai
Marnpu mcngoperasikan cOfPuter

! I KETERIKAT"
I

PERA.:""ATAN/PERU::N G l<.APAN
1. Lernbar Kerja/Rencr na Kerja dan Anggaran
2. KAK (Kerangka ACLJanKerja

SOP Pelaksanaan Kegiatan porn 3. Kornputer, Printer, Scanner, IATK
Jaringan lnternei4

I PERINGAT AN PENCAT ATAN DAN PENDATIA.AN

Jika SOP PPID khusu: nya SOP Pelayanan
Periohon Inforrnasi Publik tidak dilaksaru kan
rnaka kegiatan dimaksud tidak akan mencapai
sasaran

Disimpan sebagai data eletronik dan manual

___________ -l.... _
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Lampiran 3 : Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi

KETERlKATAN -4~P~E~RAL~~A~T~A~l~~/~P=E~RL.=E=N~·~G-~K~A=P7AN~~~-----------,
1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. KAK (Kerangka Aeuan Kerja
3. Komputer, Printer, Semmler,ATK
4. Jaringan Internet

TGL. PEMBUAT AN : l~ MEl 2018
TGL. REV~SI

NOMORSOP : O:}/SEKlPPlDlIIl/2018

TGL. EFEKTIF
DlSAHKAN OLEl-I

NAMA SOP

DASARHUKUM KUAUFIKASI PELAKSANjA

. StANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR UJI

K(,)NSEKUENSI
KABUPATEN MAMU.JU TENGAH

1. PP 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi
Publik;

2. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor
35 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri
dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2011 Tentang Standart
Operasionai Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan KabupateniKota;

4. Peraturan Komisi Informasi nornor 1

I
tahun 2010 tentang Standart layanan

I Info.rnasi Publik.

1. Sl
2. SMPJSMK Sederajat
3. Mampu mengoperasikaujcomputer

SOP Pelaksanaan Kegiatan PPlD

PERIN GATAN PENCATATANDAf\' PENDftTAAN

c------- L- ___

Jika SOP PPID khususnya SOP
Pelayanan Pernohon Informasi Publik
tidak dilaksanakan maka kegiatan
dimaksud tidak akan mencapai sasaran

Disimpan sebagai data eIetronik dan manual
I
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Lampiran 4 : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Keberatan Peli~yanan Infonnasi Publik

NOMORSOP : 04/SEKfPPID/IIl12018
TGL. PEMBUAT AN : 1~MEl 2018
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP S1IAND AR OPERASION.,A L
PROS SDUR PENGAJ'JAN
K2:BERAT AN PEL AYANAN
INPO :-'cMASI PUBUK

KAEUPATEN MAMUJU TENGAH

DASARHUKUM KUALIFIKASI PEL.AYSANA
~----------------------11. PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nornor 14 tahun 2008 Sl
tentang Keterbukaan Inforrnasi Publik; 2. SMNSMK Sedera.at

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 3 Mampu meng.iperasikan computer
Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Inforrnasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kernendagri can Pernerintahan
Daerah;

3. Peraturan Komisi Inforrnasi nomor 1 tahun
2010 tentang Standart layanan Inforrnasi
Publik

KETERrKATAN ____________________ -+-_P_E_RALA_TANfPERLEf--J GKA._::P::...:A:c.:,::...:1' ' '[

I Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. KAK (Kerangka Acuan Kelja
3. Kornputer, Printer, Scanner, ATK
4. Jarinzan Internet I

.------------] PENCAT'~TAN DANPEND-A-}-A-A-N-----------------1

SOP Pelaksanaan Kegiatan PPTD

PERINGATAN

Jika SOP PPTD khususnya SOP Pelayanan
Pemohon Informasi Publik tidak dilaksanakan
maka kegiatan dimaksud tidak akan mencapai
sasaran

Disirnpan sehagai data eletronik dan manual



Y'~C==-='-"'_"" ~----.----

f-,
':;:)
"C,
1-'
:;:)o

co..cc
E
8. ';;j
§

a2
'""0 .~

o
2


