
 
 

NOTULEN RAPAT 
 

Hari/Tanggal : 3 Januari 2022 

Waktu : 10.00 s.d 10.30 

Agenda Rapat : Zoom Meeting Rapat Koordinasi Konten Website dan 

SOP Layanan Informasi Publik 

 
 

I Rapat Koordinasi dibuka oleh : Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra 

Setda Provinsi Banten Atasan PPID 

Pembantu (Gunawan Rusminto, AP, 

M.Si)  

II Pimpinan Rapat Koordinasi : Kepala Bagian Pemerintahan Biro 

Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi 

Banten PPID Pembantu (Drs. H. Nanang 

Irawan M.Si) 

III Peserta Rapat Koordinasi : Pejabat Struktural dan Staf Biro 

Pemerintahan dan  Kesra  Provinsi 

Banten 

IV Hasil Rapat : 
  

 
1.     Pengantar Biro Pemerintahandan Kesra Provinsi Banten 

Acara dibuka oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda 

Provinsi Banten (Gunawan Rusminto, AP, M.Si) pada pukul 10.00 WIB, 

dalam sambutannya Kepala Biro membuka menyampaikan beberapa hal 

salah satunya terkait Website PPID Pembantu Biro Pemerintahan dan 

Kesra Setda Provinsi Banten dan persiapan Kegiatan tahapan Monitoring 

dan Evaluasi Tahun 2022 oleh KI Banten.  Ketersediaan  beberapa  SOP 

yang perlu diperbaharui guna meningkatkan kinerja PPID Pembantu 

Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten sehingga mendukung 

terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik  (good governance). 

 

Dalam Rapat Koordinasi tersebut disampaikan pula beberapa hal salah 

satunya terkait indikator penilaian pada saat pemeringkatan badan publik 

memberikan beberapa tips-tips agar dapat mencapai informatif. Mengawali 



paparanya, Kepala Biro mengemukakan bahwa terkait SDM PPID 

seharusnya d i b a n t u  o l e h  1 ( s a t u )  orang dengan background 

pendidikan ilmu komunikasi dan 1 (satu) orang dengan background 

pendidikan ilmu hukum. Hal itu dikarenakan, PPID ini merupakan 

pelayanan publik dan juga terkadang sampai ke ranah hukum misalnya ada 

sengketa informasi sehingga harus SDM yang mengerti tentang hukum. 

Selain itu, Kepala Biro juga menegaskan bahwa Daftar Informasi Publik 

(DIP) agar segera ditetapkan SK (surat keputusan) sehingga ada 

keabsahan, jangan hanya berupa lampiranya saja. Begitupun dengan daftar 

informasi publik yang dikecualikan harus di tetapkan melalui SK. 

 
Dan Pengelola PPID Pembantu tidak dapat bekerja sendiri perlu adanya 

supporting dari seluruh Subag sesuai dengan tugas dan fungsi yang 

dimilikinya dalam mengumumkan informasi publik melalui website resmi 

Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten. 

 
Dalam tampilan PPID terdapat pengelolaan statistik salah satunya statistik 

kepegawaian, yang dimaksud dengan statistik kepegawaian yaitu tentang 

gender misalnya PNS yang laki-laki ada 70% dan PNS  perempuan  ada 

30%. Selain itu, juga tentang prosentase pendidikannya misalkan yang 

berpendidikan S1 ada berapa persen, S2 berapa persen,  SMA  berapa 

persen dan seterusnya. 

 
Dalam hal Penayangan Data Informasi pada Website Kepala Bagian 

Pemerinatahan mengatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan 

bersama. Sedangkan website adalah saluran yang cukup efektif untuk 

menyebar dan mencari informasi. "PPID Pembantu Biro Pemerintahan dan 

Kesra Setda Provinsi Banten agar lebih  meningkatkan  peran bidangnya 

untuk menguatkan informasi di website. Karena  monitoring dan evaluasi 

yang dilakukan oleh Komisi Informasi  Publik,  melihat data dan informasi 

itu sendiri. Karena data dan informasi lengkap yang tersedia di website, 

akan mengurangi potensi sengketa informasi publik. 

 
Website langsung terhubung dengan dunia. Website saat ini sudah 

dilengkapi dengan aplikasi penterjemah serta terintegrasi dengan media 

sosial. "Untuk informasi terbuka, pilihan hosting bisa  di  dalam  atau  di 

luar negeri. Sedangkan konten (materi isi) supaya kuat harus berdasar UU 



No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik," website harus 

menyediakan informasi berkala yang terdiri dari 10 subjek serta satu 

subjek informasi serta  merta. Sedangkan infomasi setiap saat terdiri dari 

15 subjek berdasar atas permintaan melalui meja (desk) layanan. 

 
2. Pada Rapat Koordinasi PPID Pembantu kali ini membahas  pembuatan 

SOP Layanan Informasi Publik diantaranya sebagai berikut : 

- SOP Pengelolaan Permohonan Informasi; 

- SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan; 

- SOP tentang Pengujian Konsekuensi; 

- SOP tentang Pendokumentasian Informasi Publik ; 

- SOP tentang Penanganan Keberatan Informasi Publik ; 

- SOP tentang Penanganan Sengketa Informasi Publik; 

- SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP; 

- SOP Pedoman Pengelolaan Organisasi; 

- SOP Pedoman Pengelolaan Administrasi; 

- Peraturan Layanan pada Masa Pandemi Covid-19; 

- Peraturan Layanan Informasi Publik. 

 

3. Kendala-kendala dalam Layanan Informasi Publik adalah : 

 
- Kurangnya pemahaman tentang hakekat informasi sebagai bagian dari 

hak asasi manusia masih belum merata; 

- Kurangnya komunikasi, koordinasi dan konsultasi; 

- Minimnya pemahaman tentang hakekat informasi sebagai bagian dari 

hak asasi manusia masih belum merata. 

4. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut 

 
- Menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakatnya; 

- Mendukung upaya keterbukaan informasi di Provinsi Banten dan akan 

terus semakin ditingkatkan lagi; 

- Adanya pelayanan permohonan informasi publik; 

- Adanya pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik; 

- Adanya komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi dan konsistensi. 

- website Biro Pemerintahan dan Kesra harus terisi data seperti informasi 

berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat. Lebih 

bagusnya jika Biro memiliki website khusus PPID bahkan sampai media 



sosial khusus PPID seperti Facebook PPID, Twitter PPID, Instagram 

PPID, Youtube. 

- Sarana dan prasarana yang dibutuhkan badan publik untuk 

menyelenggarakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 

antara lain adanya pejabat PPID, adanya SOP layanan informasi publik, 

adanya DIP (Daftar Informasi Publik), adanya meja informasi,. 

- Adanya data laporan LHKPN. 

 

5. Kesimpulan & Penutupan 

 

Keterbukaan informasi publik merupakan pintu sekaligus penentu bagi 

terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), sesuai dengan misi 

pertama Provinsi Banten yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang 

baik dan tentunya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik karena 

transparan dan akuntabel. 

 
 

NOTULEN, 

 
 
 

Yustika Gunarsah, S.Sos, M.Si 
NIP. 198011012003122003 


