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A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik 

 

Keterbukan informasi publik di Pemerintah Provinsi Banten umumnya dan 

di Diskominfo Statistik dan Persandian khususnya PPID Pembantu, selama 

berdirinya OPD Diskominfo dari tahun 2017 sampai dengan saat ini PPID 

Pembantu Diskominfo terselenggara cukup dinamis, terjadi banyak perubahan 

pesat terkait pelayanan informasi publik baik secara digital yaitu melalui 

penyajian data pada menu PPID di website www.diskominfo.bantenprov.go.id 

serta pelayanan informasi publik secara non digital melalui desk PPID 

Diskominfo yang terdapat di kantor Dinas Kominfo Statistik Persandian yang saat 

ini pada tahun 2021 sudah menempati gedung baru di area gedung baru OPD 

Pemprov Banten, Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KP3B (Kawasan Pusat 

Pemerintah Provinsi Banten) kecamatan Curug Kota Serang. 

Adapun kebijakan yang dilaksanakan oleh Diskominfo terkait pelayanan 

informasi publik tentunya berpedoman pada regulasi pusat maupun regulasi 

daerah seperti Undang - Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 

2010 tentang Implementasi UU KIP, Peraturan Komisi Informasi Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, 

Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam melayani pemohon, 

Diskominfo Statistik Persandian melayani permohonan informasi publik tentunya 

berpedoman juga pada Visi dan Misi PPID Pembantu Diskominfo Statistik dan 

http://www.diskominfo.bantenprov.go.id/


 

 

Persandian, yaitu Visi " Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik Menuju Smart 

Governance", Misi (1). Meningkatkan Informasi Publik di Era Digital 

Menuju Smart Governance (2). Meningkatkan Aksesbilitas Masyarakat Terhadap 

Informasi Publik (3). Membangun dan Mengembangkan Sistem Pelayanan 

Informasi Publik. Adapun motto PPID Pembantu Diskominfo Statistik dan 

Persandian yaitu " Terdepan Dalam Melayani ". adapun tugas PPID Pembantu 

Diskominfo Statistik dan Persandian antara lain : 

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

2. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan 

kewenangannya; 

3. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi 

untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya; 

4. Melakukan atau menetapkan suatau informasi dapat/tidaknya diakses 

oleh publik; 

Melakukan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan 

pelayanan informasi publik serta dokumentasi 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. Sarana prasarana layanan informasi publik 

Sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki oleh Dinas 

Kominfo antara lain desk PPID Pembantu yang bertempat di ruang lobby kantor 

Dinas Kominfo, ruang tunggu pemohon informasi publik, alat tulis kantor seperti 

buku tamu PPID, buku surat masuk PPID, standing ballpoint, odner arsip untuk 

surat PPID, buku file berisi formulir layanan informasi publik, kotak akrilik 

(emoticon smile, sad, angry dan kotak saran). SDM yang menangani layan 

informasi publik secara keseluruhan terdiri dari Sekretaris Dinas, Kasubag 

Umum Kepegawaian, dua orang PNS, dua orang Non PNS staff Umum 

Kepegawaian.  

Sedangkan yang bertugas di desk PPID yaitu dua orang Non PNS, 

adapun petugas teknis dan petugas administrasi ditangani oleh dua orang PNS. 

Selama Diskominfo terbentuk dari tahun 2017 sampai dengan sekarang, belum 

terdapat anggaran khusus untuk layanan informasi pulbik sehingga SDM yang 

bertugas sebagai PPID belum mendapatkan honorarium atau insentif, hal ini 

dikarenakan belum adanya regulasi daerah formal yang mempedomani hal 

tersebut. 

C. Rincian pelayanan informasi publik  

Pada Dinas Kominfo selama tahun 2021 terdapat dua permohonan 

informasi publik dari pemohon yang sama yakni saudara Moch Ojat, adapun 

waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi publik yaitu dua 

sampai tiga hari kerja. Sedangkan dari dua jumlah permintaan informasi publik 



 

 

yang dikabulkan dua-duanya hanya saja terdapat ketidak puasan dari pihak 

pemohon. 

 

 

Tabel ringkasan laporan akses informasi publik 

Tahun 2022 

 

 

 

D. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik 

 Selama tahun 2021, Diskominfo menerima dua surat permintaan 

informasi publik dari pemohon bernama Moch Ojat Sudrajat, kemudian kedua 

surat tersebut sudah dipenuhi untuk dijawab namun dari dua surat yang dijawab, 

terdapat satu jawaban surat yang menurut pihak pemohon ada ketidak puasan 

sehingga pemohon mengajukan keberatan.  

 

 

 



 

 

E. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan 

informasi publik.  

Adapun yang menjadi kendala internal dan eksternal dalam layanan 

informasi publik pada Dinas Kominfo yaitu belum tersedianya SDM yang berlatar 

belakang pendidikan ilmu hukum, belum tersedianya anggaran khusus untuk 

pengelolaan PPID Dinas Kominfo, masih kurangnya SDM yang berlatar belakang 

pendidikan ilmu komunikasi, belum tersedianya fasilitas khusus desk PPID 

seperti personal komputer, kursi yang memadai, ruangan khusus PPID yang 

memadai,  

 

F.  Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan 

kualitas layanan informasi publik 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan 

informasi publik pada PPID Diskominfo selama tahun 2021, terdapat 

beberapa hal yang akan ditindak lanjuti sebagai bahan peningkatan 

kualitas pelayanan informasi publik pada tahun 2022. Adapun beberapa 

hal yang menjadi bahan tindak lanjut agar PPID Pembantu Diskominfo 

Statistik dan Persandian Provinsi Banten lebih baik lagi dan berkualitas 

antara lain yaitu pembuatan stampel khusus PPID Diskominfo Statistik 

Persandian, SK Daftar Informasi Publik (DIP), jadwal layanan informasi 

publik yang harus tersedia di desk PID Diskominfo Statistik Persandian. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


