
Standar Pelayanan PPID Pelaksana 
Inspektorat Daerah Provinsi Banten 
 

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan 

pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi 

ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia 

dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara 

demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan 

penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan 

sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan 

negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada 

kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008. 

  

DESK INFORMASI PUBLIK 

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna 

informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana 

Inspektorat Daerah Provinsi Banten melalui desk layanan informasi publik 

melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain 

menggunakan telepon/fax. 

 

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN 

Alamat: Jl. Syech Nawawi Albantani No. 1 Curug, Inspektorat Provinsi Banten 

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  

Telp : (0254) 7039946 Fax : (0254) 267041  

Email: inspektorat@bantenprov.go.id 

Website: inspektorat.bantenprov.go.id 

Instagram:@inspektoratdaerahprovbanten 

 

WAKTU PELAYANAN INFORMASI 

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID 

Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Banten menetapkan waktu pemberian 



Pelayanan Informasi Publik. Pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten 

penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja 

Senin sampai dengan Jumat pada Jam Operasional sebagai berikut: 

Senin s.d Kamis : 07.30 s.d 16.00 (istirahat: 12.00 s.d 13.00) 

Jumat  : 07.30 s.d 16.00 (istirahat: 11.30 s.d 12.30) 

 

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN 

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi 

publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan. 

2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 

sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang 

berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau 

tidak, dan PPID Pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 

(tujuh) hari kerja. 

3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada 

pemohon informasi publik dilakukan secara langsung. 

 

BIAYA/TARIF 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana menyediakan informasi 

publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau 

perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan 

penggandaan/fotocopy dengan biaya dibebankan oleh pemohon atau 

menyediakan CD/DVD kosong untuk perekaman data dan informasinya. 

  

LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan 

melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi 

publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil 

pelaksanan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada PPID 



Pemerintah Provinsi Banten. Laporan tersebut memuat informasi mengenai 

permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari 

permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik 

disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi 

setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

  

 


