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BAB I
Gambaran Umum
Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Provinsi Banten
Mandat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
adalah menyelenggarakan pemerintahan terbuka, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan
pemerintah daerah, tak terkecuali Daerah Provinsi Banten. Semenjak disahkan pada tahun
2008, seluruh badan publik memiliki waktu selama dua tahun untuk mempersiapkan
infrastruktur dan prangkat keterbukaan informasi di lingkungannya masing-masing.
Provinsi Banten sebagai provinsi yang belum lama berdiri adalah provinsi yang termasuk tepat
waktu dalam mempersiapkan infrastuktur dan perangkat keterbukaan informasi di lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten. Hanya berselang satu tahun setelah pemberlakuan UU KIP pada
Tahun 2010 Provinsi Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Provinsi Banten dan
sekaligus menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi
Banten dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 499.05/Kep.673-Huk/2011. Hal tersebut
dilakukan, selain untuk memenuhi mandat UU KIP adalah untuk memudahkan seluruh Satuan
Kerja Perangkat Dinas (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dalam pengelolaan dan
layanan informasi publik.
Setahun kemudian, di tahun 2012 pemerintah Provinsi Banten bersepakat dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda)
Nomor 8 tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah sebagai payung hukum atau pedoman yang akan menjamin tata kelola
informasi dan dokumentasi di lingkungan Provinsi Banten.
Satu tahun setelah itu bahwa sehubungan dengan adanya rotasi mutasi pegawai di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Banten
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Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten,
Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 499.05/Kep.216Huk/2013 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Banten Nomor 499.05/Kep.673-Huk/2011
tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Banten. Perbaikan dan penyempurnaan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah
Provinsi Banten guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya open government (pemerintahan
yang terbuka) di Indonesia. Sebagai pemerintah yang berupaya mendapatkan kembali
kepercayaan masyarakat dalam mengemban tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan,
salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik adalah melalui keterbukaan informasi
yang diwujudkan dalam pemberian layanan informasi.
Tugas penyediaan dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Banten dilaksanakan
oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi dan PPID Pembantu dari
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten dengan Kepala Biro
Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten secara ex-officio sebagai PPID Provinsi
Banten yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagaimana
diatur dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 499.05/Kep.216-Huk/2013 tentang
Perubahan Keputusan Gubernur Banten Nomor 499.05/Kep.673-Huk/2011 tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. PPID
bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan
informasi publik terkait tugas dan fungsi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah bahwa penyelenggaraan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Banten dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan, PPID Provinsi dan
PPID Pembantu. Tim Pertimbangan berkedudukan sebagai atasan PPID Provinsi yang
mempunyai tugas dan fungsi melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan
dan pengambilan keputusan terhadap keberatan informasi. PPID Pembantu berada pada setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan melekat
pada pejabat struktural yang membidangi tugas kesekretariatan. PPID Pembantu bertanggung
jawab terhadap kebenaran dan batas waktu data, kepada PPID Provinsi serta Kepala SKPD di
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bertanggungjawab terhadap data dan informasi yang diberikan kepada PPID Provinsi dan/atau
kepada pemohon informasi publik.
Permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Provinsi dan/atau PPID Pembantu
sesuai dengan bidang penguasaannya. Sebagai contoh, permohonan informasi tentang rencana
kerja anggaran ditangani oleh PPID Pembantu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten, informasi tentang realisasi anggaran oleh PPID Pembantu Biro Ekonomi
Dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, dan sebagainya. Untuk itu, diperlukan
sinergi yang optimal antar PPID Provinsi dan PPID Pembantu dalam memberikan layanan
informasi publik. Sementara itu, apabila Pemohon informasi tidak mengetahui PPID mana yang
harus dituju saat meminta informasi maka permohonan informasi dapat disampaikan melalui
PPID Provinsi sebagai PPID Utama yang nantinya permohonan tersebut akan diteruskan kepada
PPID Pembantu ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
Pada Tahun 2013, beberapa hal penting yang dilaksanakan PPID guna mendukung implementasi
keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten adalah dengan
membangun Sistem Informasi Bank Data Bahan Informasi Publik dalam bentuk digital. Berlanjut
pada Tahun 2015, PPID Provinsi Banten membangun sistem media informasi dan sistem kios
informasi sebagai sarana dalam penyebaran informasi publik yang cepat dan mudah. Pada
tahun yang sama guna mendukung kelancaran pelayanan informasi publik PPID membuat
Standard Operating Procedure (SOP) sebagai panduan PPID dalam melaksanakan tugas layanan
informasi. PPID Provinsi mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari
seluruh PPID Pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan
pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala (jangka waktu pemutakhiran per 6 bulan untuk informasi yang perlu dimutakhirkan)
dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Sementara itu, terhadap informasi yang
dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID bersama Tim Pertimbangan, selanjutnya
daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID dan disetujui oleh Atasan
PPID. Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik
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diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada
akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan good
governance di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Pada tahun 2017 kembali terjadi rotasi dan perubahan struktur seluruh perangkat daerah di
Provinsi banten, hal ini adalah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 dan Perda Nomor 8 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Banten, yang memiliki konsekwensi dengan hilangnya Biro Humas yang sebelumnya
adalah merupakan PPID Utama Provinsi Banten, kemudian pemerintah Provinsi Banten
menetapkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai PPID Utama
sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 489.1/Kep.113Huk/2017.
Perpindahan tugas PPID Utama yang sebelumnya berada di Biro Humas ke Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian sedang dalam proses pematangan, karena selain harus
melakukan perubahan Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan PPID, pemerintah Provinsi
Banten juga sedang melakukan revisi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Provinsi Banten
yang akan disesuaikan dengan Peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan
Pemerintahan Daerah.
Perpindahan tugas dan kewenangan ini berdampak cukup signifikan pada agenda pelayanan
keterbukaan informasi publik dan pemeringakatan badan publik Provinsi Banten, partisipasi
Provinsi Banten dalam pemeringakatan badan publik yang diselenggarakan oleh Komisi
Informasi Pusat pada tahun 2017 mendapatkan peringakat di luar 10 besar, hal ini terjadi
karena persoalan teknis yang tidak pernah diduga, dimana responden yang terdaftar yaitu
Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik yang bertanggungjawab dalam pemeringkatan
harus tutup usia, dan sangat disayangkan alamat email yang disubmit hanya email almarhum,
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sehingga jadwal dan informasi verifikasi dari Komisi Informasi Pusat tidak sampai pada tim
PPID.
Pada Tahun 2013, beberapa hal penting yang dilaksanakan PPID guna mendukung implementasi
keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten adalah dengan
membangun Sistem Informasi Bank Data Bahan Informasi Publik dalam bentuk digital. Berlanjut
pada Tahun 2017, PPID Provinsi Banten membangun sistem media informasi dan sistem kios
informasi sebagai sarana dalam penyebaran informasi publik yang cepat dan mudah. Pada
tahun yang sama guna mendukung kelancaran pelayanan informasi publik PPID membuat
Standard Operating Procedure (SOP) sebagai panduan PPID dalam melaksanakan tugas layanan
informasi. PPID Provinsi mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari
seluruh PPID Pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan
pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala (jangka waktu pemutakhiran per 6 bulan untuk informasi yang perlu dimutakhirkan)
dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Sementara itu, terhadap informasi yang
dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID bersama Tim Pertimbangan, selanjutnya
daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID dan disetujui oleh Atasan
PPID. Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik
diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada
akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan good
governance di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
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BAB II
Gambaran Umum
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
Guna memudahkan pemohon informasi dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, PPID di
lingkungan Pemerintah Provinsi Banten memanfaatkan berbagai sarana komunikasi baik
melalui surat biasa, surat elektronik, faksimili, form pada website maupun pelayanan secara
langsung kepada Pemohon untuk menyampaikan informasi. Bagi Pemohon yang ingin
menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi ruang layanan/
loket informasi atau Helpdesk PPID yang terdapat di kantor-kantor SKPD atau ke PPID Utama di
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Pemerintah Provinsi Banten. Dalam memberikan
layanan informasi langsung kepada Pemohon Informasi waktu pelayanan informasi dibagi
menjadi dua: a) Senin s.d Kamis, pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB;
b) Jumat, pukul 08.00 s.d 15.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 s.d 13.00 WIB. Namun, di luar jam
kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan
itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus
datang langsung ke kantor.
Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, Pemerintah Provinsi Banten juga
secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs
resmi Pemerintah Provinsi Banten (http://www.bantenprov.go.id/) menjadi sarana utama
dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Provinsi Banten yang termasuk dalam
kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.
Situs Pemerintah Provinsi Banten juga didukung oleh manajemen konten yang mengusung
semangat transparansi, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil
Provinsi Banten, agenda, dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah
Provinsi Banten. Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan layanan informasi, PPID di
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lingkungan Pemerintah Provinsi Banten melaksanakan koordinasi. Selain koordinasi dalam
melayani permohonan informasi, PPID juga melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik
di internal masing-masing SKPD.
B. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 489.1/Kep.113-Huk/2017 tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten, PPID Provinsi Banten secara ex officio dijabat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh: a) Bidang
Pelayanan Informasi, yang dikoordinir oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi
Publik pada Dinas Kominfosantik; b) Bidang Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Arsip Yang
dikoordinir oleh Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
c) Bidang Pengaduan dan Pelayanan Sengketa yang dikoordinir oleh Kepala Bagian Bantuan
Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Sedangkan untuk PPID Pembantu
melekat pada jabatan: a) Sekretaris pada SKPD; b) Kepala Bagian yang membidangi
kesekretariatan pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten; c) Kepala Bagian
yang membidangi kesekretariatan pada Bagian di Lingkungan DPRD Provinsi Banten; d) Kepala
UPT/Balai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; e) Kasubag TU pada Kantor/Sekretariat
KPID/RSUD Malingping.
Berkaitan dengan tugas layanan informasi, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia didalamnya. Selama Tahun 2017, telah diselenggarakan workshop, rapat koordinasi,
rapat focus group discussion, bimbingan teknis, maupun sosialisasi PPID di lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten dengan mengundang narasumber dari Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah. PPID juga mengadakan audiensi dengan Komisi Informasi Provinsi Banten
guna membahas implementasi UU KIP di Provinsi Banten.
C. Anggaran
Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
dibebankan pada APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
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BAB III
RINCIAN
A. Rincian Pelayanan Informasi Publik
Selama tahun 2017, PPID Utama Provinsi Banten hanya menerima 3 (tiga) pemohon informasi
publik,

seluruh

pemohon

informasi

berstatus sebagai pemohon perseorangan.
Dengan rincian yaitu; pada bulan Maret atas
nama Faiz Fadhlih Muhammad dengan
memohonkan informasi berupa Penjabaran
APBD tahun 2015 dan tahun 2017, Rencana
Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten
tahun 2017 dan Rencana Kerja Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
Desa Provinsi Banten. Sementara pemohon
informasi yang kedua masuk pada bulan mei
2017, atas nama Tubagus Aji Fatuloh dkk,
adapun informasi yang dimohonkan ada
sekitar 12 dokumen diantaranya dokumen
kontrak dan SP2D di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil, tujuan penggunaan
informasi

adalah

untuk

memantau

kebijakan, aktivitas dan anggaran pada
Badan Publik. Terakhir, pemohon informasi
masuk pada bulan juni 2017 atas nama Yogo
Handono,
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informasi

yang

dimohonkan

adalah terkait data guru dan jumlah murid SMA di Provinsi Banten, tujuannya adalah untuk
mendapatkan data yang akurat. Sebagian besar permohonan informasi yang diterima pada
tahun 2017 diberikan kepada pemohon informasi publik.
B. Rincian Pelayanan Keberatan Informasi Publik
Keberatan yang masuk kepada PPID Utama Provinsi Banten tahun 2017 ada sekitar 133
keberatan, dari 133 total keberatan yang
masuk, hanya 16 keberatan yang berasal
dari 2 (dua) lembaga, yaitu; 1. Gerakan
Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) sebanyak
1 (satu) keberatan, dan 2. Perkumpulan
Anti Kriminalitas dan Korupsi sebanyak 15
(lima belas) keberatan, sementara sisanya
adalah berasal dari perseorangan. Walaupun demikian, sebetulnya keberatan perseorangan
yang masuk, sebagian besar memiliki back-ground lembaga/organisasi yang selama ini biasa
mengajukan permohonan informasi dan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi
Banten, perubahan kecenderungan permohonan informasi, keberatan dan sengketa informasi
publik dari lembaga ke perseorangan adalah upaya untuk memudahkan pemohon informasi
dalam mengakses informasi yang mereka butuhkan, karena persyaratan yang harus disertakan
pada saat permohonan melalui lembaga cukup ketat, mereka harus melampirkan SK dari
Kementrian Hukum dan Ham.
Adapun rincian permohonan keberatan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut; 1. Tb Delly
Suhendar selama periode Februari dan Maret mengajukan keberatan sebanyak 56 (lima puluh
enam) keberatan, 2. Tb Azhi Adha Okta Yana dkk selama periode Mei dan Juni mengajukan
keberatan sebanyak 28 (dua puluh delapan) keberatan, 3. Rendy Yanuar selama periode
Oktober dan November mengajukan keberatan sebanyak 32 (tiga puluh dua) keberatan, dan 4.
Asep Wahyuningrat pada bulan Oktober mengajukan 1 (satu) keberatan.
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BAB IV
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL
Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Pemerintah
Provinsi Banten adalah sebagai berikut:
1. Peraturan Gubernur Banten tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi di lingkungan Provinsi Banten belum selesai dilakukan.
2. Belum seragamnya informasi publik yang bersifat general yang dapat dibuka atau
dikecualikan;
3. Di beberapa PPID Pembantu, belum ada meja/frontdesk layanan informasi sehingga
layanan informasi kepada Pemohon kurang optimal;
4. Sinergi antara pengelola layanan informasi publik dengan unit teknis masih kurang;
5. Penyebaran informasi publik yang belum optimal;
6. Pengelolaan sistem informasi PPID yang belum optimal;
7. Mutasi/rotasi pejabat yang cukup intens;
8. Hand-over kepada petugas baru belum berjalan baik;
9. SOP belum berjalan dengan baik, masih terjadi missing-link antara PPID Utama dan PPID
Pembantu.
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BAB V
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK
LANJUT
Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di
Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:
1. Revisi Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi di lingkungan Provinsi Banten.
2. Pemutakhiran daftar informasi publik dan informasi dikecualikan di lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten;
3. Pembangunan sistem administrasi layanan informasi publik berbasis web;
4. Menyelenggarakan sosialisasi, bintek dan workshop tentang pengelolaan dan pelayanan
informasi publik;
5. Menyusun dan menegakkan seluruh SOP pada PPID di lingkungan Provinsi Banten.
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BAB VI
PENUTUP
Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi
publik PPID Provinsi Banten.

Serang, 8 Januari 2018
Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Provinsi Banten
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Banten
Ttd

KOMARI, S.Pd, MM
NIP.19650307 198902 1 005
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