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PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 67 TAHUN 2021
' TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,
Menimbang

a. bahwa untuk menyelaraskan pedoman dalam pelayanan
informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten,

perlu dilakukan

penyempurnaan

terhadap

Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelayanan lnformasi Publik Dan
Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan
Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik;
b. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan eeraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan
Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
Mengingat

1. Pasal

18 ayat

(6)

Undang-Undang

Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang
Pembentukan
Republik

Nomor

Propinsi

Indonesia

23

Tahun

Banten
Tahun

2000

tentang

(Lembaran

Negara

2000

Nomor

182,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);
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3, Undang-Unda ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 5587) eebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-unda ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4, Undang-Und ang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Und ang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Unda ng Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Und ang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
7, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Und ang Nomor 14 Tahun
2008tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);
8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
dan
Negeri
Dalam
Kementerian
Dokumentasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 157);
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6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Santen.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Santen.
8. Dinas

Daerah

adalah

Pelaksana

unsur

Gubernur

dalam

melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas Pelaksanaan.
9. Sadan Daerah adalah unsur penunjang yang melaksanakan
fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
10. Dihapus.
11. Unit

Kerja

adalah

bagian

dari

perangkat

daerah

yang

melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara
Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan
perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang
dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau
Sadan Daerah.
14. Sadan Publik adalah Pemerintah daerah dan DPRD yang fungsi
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Selanja Daerah, atau organisasi non pemerintah
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah,

sumbangan

masyarakat, dan/ a tau luar negeri.
15. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai, 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

lnformasi

dan

komunikasi

secara

elektronik dan non elektronik.
16. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara
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dan/ a tau penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
lainnya, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
Publik.
17. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada masyarakat pengguna Informasi.
18. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada
seseorang atau masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik
yang dibutuhkan.
19. Dokumen adalah data, catatan dan/ atau keterangan yang dibuat
dan/ atau diterima oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanan kegiatannya, baik tetulis diatas kertas atau sarana
lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat
dilihat, dibaca atau didengar.
20. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan
pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan
Informasi Publik.
21. Komisi Informasi Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Komisi
Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan
undang-undang dan peraturan pelaksanaan, yang menetapkan
petunjuk

teknis

menyelesaikan

standar

sengketa

layanan
Informasi

Informasi
Publik

Publik

melalui

dan

mediasi

dan/ atau ajudikasi non litigasi di Daerah.
22. Pengelolaan Dokumen adalah proses pengumpulan, penyusunan,
penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen
secara sistematis.
23. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawa b dibidang
penyimpanan,

pendokumentasi an,

penyediaan,

dan/ atau

pelayanan Informasi di Pemerintah Daerah, yang terdiri dari PPID
Utama dan PPID Pelaksana.
24. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung
pejabat yang bersangkutan dan/ atau atasan dari atasan langsung
pejabat yang bersangkutan di lingkungan Provinsi Banten.
25. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
selanjutnya disingkat PPID Pelaksana adalah Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi yang berada pada Perangkat Daerah.

26. Pengelola Layanan lnformasi dan Dokument asi yang selanjutny a
disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan Informasi dan
Dokument asi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
27. Standar Operasion al Prosedur yang selanjutny a disingkat SOP
adalah serangkaia n petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai
proses penyeleng garaan tugas-tuga s PPID.
28. Daftar Informasi dan Dokument asi Publik yang selanjutny a
disingkat DIOP adalah catatan berisi keterangan secara sistematis
tentang seluruh lnformasi dan Dokument asi Publik yang berada di
bawah penguasaa n Pemerintah Daerah tidak termasuk Informasi
dan dokumena si yang dikecualikan.
29. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokument asi yang selanjutny a
disingkat RPID adalah tempat pelayanan Informasi dan
Dokument asi Publik dan berbagai Informasi dan Dokument asi
lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampa ian
Informasi dan Dokument asi Publik.
30. Sistem Informasi dan Dokument asi Publik yang selanjutny a
disingkat SIDP adalah sistem penyediaan layanan Informasi dan
Dokument asi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan
Undang-u ndang Keterbukaan Informasi Publik.
31. Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutny a
disingkat LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum
kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi, pelaksana an
pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan rekomenda si serta
rencana tindak lanjut untuk meningkat kan kualitas pelayanan
Informasi dan Dokumentasi.
32. Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokument asi
Pemerinta h Daerah yang selanjutny a disebut FKPPID Pemda
adalah wadah komunikas i, koordinasi, konsolidasi, pembinaan ,
dan pengawasa n PPID Pemerintah Provinsi dan PPID Pemerintah
Kabupaten /Kota.
33. Orang adalah orang perseorang an, kelompok orang, badan hukum
atau badan Publik.
34. Pengguna

Informasi

Publik

adalah

orang/ badan

yang

mengguna kan Informasi Publik.
35. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/ atau badan
hukum Indonesia yang mengajuka n permintaa n lnformasi Publik.
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36. Uji konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh
ketelitian tentang dampak atau akibat yang tirnbul apabila suatu
Inforrnasi dibuka dan adanya kepentingan Publik yang lebih besar
yang harus dilindungi dengan menutup suatu lnforrnasi Publik.
37. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara
badan Publikdan pengguna Inforrnasi Publik yang berkaitan
dengan

hak

rnernperoleh

dan

rnenggunaka n

Informasi

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-u ndangan.
38. Mediasi adalah penyelesaian sengketa Inforrnasi Publik antara
para pihak melalui bantuan mediator Komisi lnforrnasi.
39. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa Inforrnasi Publik
antara para pihak yang diputus oleh Komisi lnforrnasi.
40. Bantuan Kedinasan adalah kerjasama antar Badan Publik guna
kelancaran penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru,
yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasa15
(1) Pernerintaha n Daerah berhak menolak memberikan lnforrnasi dan
Dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-u ndangan seperti:
a. inforrnasi dan dokumentasi yang dapat rnembahayak an negara;
b. inforrnasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan
kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak
sehat;
c. inforrnasi dan dokurnentasi yang berkaitan dengan hak-hak
pribadi;
d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia
jabatan; dan/ atau
e. Informasi dan Dokumentasi yang belurn dikuasai atau
didokurnenta sikan.
(2) lnforrnasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPID Pelaksana kepada
PPID utarna untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.
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(3) Pemerin tahan Daerah berhak mempero leh suatu Informas i Publik
dari Sadan Publik lainnya dengan mekanis me Bantuan Kedinasa n
dalam penyelen ggaraan pemerin tahan dan pelayana n publik.
(4) Bantuan Kedinas an sebagaim ana dimaksu d pada ayat (3)
dilaksan akan sesuai dengan ketentua n peratura n perundan gundanga n.
3. Ketentua n Pasal 6 ditamba hkan 4 (empat) ayat baru, yakni ayat (3),
ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 6 berbuny i sebagai
berikut:
Pasal6
(1) Pemerin tahan Daerah wajib menyedi akan, memberi kan dan/ata u
menerbi tkan Informas i dan Dokume ntasi Publik yang berada di
bawah kewenan gannya kepada Pemohon Informas i Publik, selain
Informas i yang dikecual ikan sesuai dengan ketentua n peratura n
perunda ng-unda ngan.
(2) Untuk melaksa nakan kewajiban sebagaim ana dimaksu d pada ayat
dan
memban gun
dapat
Daerah
Pemerin tahan
(1),
mengem bangkan sistem Informasi dan Dokume ntasi yang dapat
diakses dengan mudah.
(3) Pelaksan aan kewajiba n Badan Publik sebagaim ana dimaksu d
pada ayat (1) wajib memper hatikan pelindun gan Data Pribadi.
(4) Pelindun gan Data Pribadi sebagaim ana dimaksu d pada ayat (3)
dilaksan akan sesuai dengan ketentua n peratura n perunda ngundanga n.
(5) Pelaksan aan kewajiba n Badan Publik sebagaim ana dimaksu d
pada ayat (1) wajib memper hatikan Aksesibi litas bagi Penyand ang
Disabilit as.
(6) Akses Informas i Publik bagi Penyand ang Disabilit as sebagaim ana
dimaksu d dimaksu d pada ayat (5) dilaksan akan sesuai dengan
ketentua n peratura n perunda ng-unda ngan.
4. Ketentua n Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbuny i
sebagai berikut:
Pasal 12
(1) Dalam melaksa nakan tugas dan fungsiny a, PPID sebagaim ana
dimaksu d dalam Pasal 12 dibantu oleh Tim Pertimba ngan.
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Pertim bangan sebaga imana dimak sud pada ayat (1)
memp unyai tugas untuk memb antu merum uskan pertim bangan
tertuli s atas pelaya nan inform asi publik , Daftar Informasi Publik,
dan Inform asi yang dikecu alikan.

(2) Tim

5. Ketent uan Pasal 15 ayat (1) huruf (c) dan huruf e diubah , sehing ga
Pasal 15 berbun yi sebaga i beriku t :
Pasal 15
(1) Strukt ur organi sasi PLID Provinsi, terdiri atas:
a. pembi na, dijaba t oleh Guber nur dan Wakil Gubem ur;
b. penga rah selaku Atasan PPID, dijaba t oleh Sekret aris Daerah ;
c. tim Pertim bangan , dijabat oleh Asisten Pemer intaha n dan
Keseja hteraa n Rakya t Sekret ariat Daerah Provinsi Banten ,
Asiste n Pemba nguna n dan Pereko nomian Sekret ariat Daerah
Provinsi Banten clan Asisten Admin istrasi Umum Sekret ariat
Daera h Provinsi Banten , Staf Ahli Bidang Hukum dan
Pemer intaha n Sekret ariat Daerah Provinsi Banten , dan Kepala
Biro Hukum ;
d. PPID Utama , dijaba t oleh Pejaba t Eselon II yang menan gani
Inform asi dan Dokum entasi serta kehum asan;
e. PPID Pelaks ana, dijabat oleh Pejaba t pada Perang kat Daerah
yang menge lola Informasi dan Dokum entasi;
f. bidang pendu kung, yang terdiri dari Sekret ariat PLID, Bidang
Pengo lahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelaya nan
Infoma si dan Dokum entasi, dan Bidang Fasilit asi Sengk eta
Infoma si; dan
g. pejaba t fungsio nal.
(2) Bagan strukt ur organi sasi PLID Provinsi, tercan tum dalam
Lampi ran I yang merup akan bagian tidak terpisa hkan dari
Peratu ran Guber nur ini.
yi
6. Ketent uan Pasal 21 ayat (1) diubah , sehing ga Pasal 21 berbun
se bagai berikut :
Pasal 21
(1) RPID terleta k di lokasi yang mudah dijang kau dan dilengkapi
denga n sarana dan prasar ana yang memad ai dan aksesib ilitas
bagi penya ndang disabil itas.
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(2) RPID dikelola oleh pejabat fungsio nal dan/ atau petugas Pelayan an
Informa si dan Dokum entasi.
7. Ketentu an Lampir an I diubah, sehingg a menjad i sebagai mana
tercant um dalam Lampir an yang merupa kan bagian tidak terpisah kan
dari Peratur an Gubern ur ini.
Pasal II
Peratur an Gubern ur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapk an.
Agar

setiap

orang

menget ahuinya ,

memeri ntahkan

pengun dangan

Peratur an Gubern ur ini dengan penemp atannya dalam Berita Daerah
Provins i Banten .
Ditetap kan di Serang
pada tanggal 30 Desemb er 2021
GUBERNUR BANTEN,

TTD
WAHIDIN HALIM
Diunda ngkan di Serang
pada tanggal 30 Desemb er 2021
Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVIN SI BANTEN,

TTD
MUHTAROM
BERITA DAERAH PROVINS! BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 67
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

Drs. E. A. DENI HERMAWAN. M .Si.

Pembin a Utama Madya
NIP. 196712 28 199312 1 001
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LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
DAN
PUBLIK
INFORMASI
PELAYANAN
LINGKUNGAN
DI
DOKUMENTASI
PEMERINTAH DAERAH
STRUKTUR ORGANISASI PLID PROVINS! BANTEN
Pembina
Gubernur
Wakil Gubernur
I

I
Tim Pertlmbangan
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi

Pengarah
Sekretaris Daerah
selaku Atasan PPID

2.
3.
4.
5.

Banten;
Asisten Pembangunan dan Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Banten;
Stat Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan
Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Banten.

I

I
PPID Utama

Pejabat Eselon II yang menangani lnformasi dan Dokumentasi serta kehumasan

I
PPID Pelaksana
Pengelola lnformasi dan Dokumentasi
Daerah
Pejabat Perangkat
I

I

I

Bldang Pelayanan
lnformasl dan
Dokumentasl

Bldang Fasilitasi
Sengketa
lnformasi

I
Bldang Pendukung
Sekretarlat PUD

Bldang
Pengolahan Data
dan Klaslflkasl
lnformasl

I
Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

I

I
PEJABAT FUNGSIONAL

~
Ors. E.A. Deni Hennawan M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001

I
GUBERNUR BANTEN,

TTD
WAHIDIN HALIM
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