
CATATAN PUBLIC HEARING 

PERATURAN BUPATI STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

 
Hari Tanggal : Rabu 14 September 2022 

Waktu : 09.00 – 14.00 WIB 

Tempat : Hotel Dafam Wonosobo 

Acara: Forum Grup Discussion Hak Publik Atas Keterbukaan Informasi Menggagas Lahirnya 

Peraturan Bupati Standar Layanan Informasi Publik di Kabupaten Wonosobo  

Narasumber : 1. Sosiawan (Komisi Informasi Jawa Tengah) 

2. Astin Meiningsih (Mafindo) 

3. Andri (Bag. Hukum Setda) 

Fasilitator : Aldhiana Kusumawati  (Diskominfo) 

Peserta Hadir : 56 orang  (Perwakilan perangkat daerah dan Organisasi Masyarakat Sipil) 

 

Jalannya FGD: 

a. Pembukaan 

FGD Dibuka oleh Fasilitator pada pukul 09.30 

Fasilitator menyampaikan tujuan FGD yakni: 

1. Meningkatkan literasi tentang keterbukaan informasi publik untuk berbagai pemangku  

kepentingan 



2. Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonosobo 

3. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui penyusunan standar layanan  

informasi publik 

 

b. Dilanjutkan pembukaan FGD oleh Kepala Dinas Kominfo Bp. Fahmi Hidayat 

Undang-undang mengisyaratkan bahwa Negara menjamin hak-hak masyarakat  untuk tahu. 

Dijelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan kolaboratif untuk pemenuhan hak dasar 

masyarakat memperoleh informasi publik.   

Berkolaborasi dengan Friedrich Naumann Foundation, dan Bappeda, penyelenggaraan 

kegiatan ini berkaitan dengan Wonosobo sebagai salah satu Kabupaten Ramah HAM yang 

memiliki tanggung jawab besar untuk mendorong dan memberikan kemudahan kepada 

masyarakat agar dapat mengakses informasi publik. 

 

c. Narasumber 1 Bp Susiawan 

Narasumber menekankan bahwa berbicara standar informasi public sangat komplek, apalagi 

berhubungan dengan kendala teknis. Untuk itu jika ada yang ditanyakan tentang standar 

informasi publik silahkan datang  mengunjungi Komisi Informasi; 

Komisi Informasi menerima diskusi dan konsultasi  masalah teknis dan nonteknis dan hal-hal 

bersifat administratif dan normatif yang tidak dapat diselesaikan di Lembaga Publik untuk 

hadir setiap saat dengan berkirim surat. 

Badan publik dituntut untuk menyampaikan kinerja mereka. Harus dipahami bahwa ini 

merupakan prasarat utama pemerintahan yang baik dengan menciptakan sebuah 

transparansi. Adanya transparansi maka tercipta trust. Orang akan percaya dengan badan 

publik tersebut yang selanjutnya akan muncul akuntabilitas, di badan publik tersebut. Maka 

partisipasi dalam arti positif otomatis akan terbangun.  

Yang menjadi kendala adalah, masih banya menggunakan mindset lama. Pola pikir lama 

bahwa untuk apa sesuatu itu dibuka. Kalo ditutup aja itu aman.  

Dicontohkan budaya kita, ketertutupan adalah budaya kita. Diakui atau tidak. Menjadi bagian 

dari budaya kita. Bagaimana tidak sejak dulu tidak ada pelajaran dan nilai tentang 

keterbukaan.  

Saat ini kita hidup pada jaman dengan informasi dibuka lebar. Informasi saat ini yang tertutup 

jauh lebih kecil. 

Informasi yg dikecualikan bersifat ketat dan terbatas 

Informasi yg dikecualikan : 

1. Informasi tentang rahasia pribadi 

2. Rahasia perusahaan 

3.  Urusan bersifat negara 

Ketika instrumen keterbukaan informasi publik ini dieksploitas secara over dan akan 

menganggu jalannya pemerintahan  

Membuat insebuah informasi masuk kategori dikecualikan harus melewati uji 

konsekuensi.  

PPID Utama diampu Dinas KOminfo 

PPID Pelaksana adalah masing-masing OPD  



PPID utama mengadakan uji Konsekwensi idealnya setiap tahun untuk mengecualikan dg 

mencari dasar UU nya.  

Di forum uji Konsekwensi utk menguji Konsekwensi apa aja yg timbul jiga informasi 

tersebut ditutup. 

 

d. Astien (Mafindo) 

Narasumber ketiga ini menyampaikan secara singkat yakni agar setiap OPD sudah mulai 

untuk membuka diri terhadap NGO. Badan public harus pintar membedakan mana NGO 

bodex dan NGO asli. 

Kehadiran NGO bermaksud  membantu merencanakan kebijakan pemerintah yg paling 

pas.  

Pastikan tujuan NGO untuk membantu lembaga publik. Krna pemerintah dan masyarakat 

harus bergandengan untuk mencapai tujuan bersama yakni menentukan tujuan yg tepat.  

NGO juga Menjalankan sebagai fungsi kontrol dlm arti positif 

 

e. Andri (Bagian Hukum Setda) 

Kata kunci dalam diskusi ini adalah sebaiknya Lembaga publik mulai menyediakan 

informasi public sebelum diminta oleh masyarakat. Hal ini adalah sebuah kewajiban 

lembaga publik sebagai badan publik seperti yang tercantum pada  UU dan Perbup. 

Dalam Perbup Standar layanan publik terdapt beberapa layanan seperti: jenis layanan, 

pusat layanan dan lain-lain. Meskipun di dalam Perbup sudah secara komprehensif 

mengatur penyelenggaraan tentang layanan informasi, namun hak tersebut akan sangat 

bermanfaat bagi lembaga publik selaku penyenggara layanan publik. Selain itu Perbup 

juga mengatur bagaiman sebuah informasi bisa diterima oleh semua kalanga termasuk 

rekan-rekan difabel. 

Terkait dengan masalah sumberdaya baik SDM maupun pembiayaannya, di dalam 

Perbup ini meskipun tidak diatur secara rinci namun dapat mengurai persolan tentang 

kepegawaian di Lembaga  berikut tentang pembiayaannya. 

 

Sesi Tanya Jawab 

Pertanyaan: 

1. Nama Nia  

Lembaga : Kita Institute 

Memberikan aprsiasi terhadap acara ini dan menyampaikan bahwa memang ada jaminan 

setiap orang untuk mengakses informasi. Adaanya UU, setiap orang mempunyai hak yang 

sama. Kami mengucapkan terimakasih karena kami sudah dapat mengakses informasi 

yang kami butuhkan. Lembaga Publik sudah terbuka menerima kami saat kami 

membutuhkan informasi di Lembaga mereka. Satu masukan adalah bagaimana jika 

proses uji konsekuensi informasi yang dikecualikan bisa di sampaikan kepada 

masyarakat. 

 

 

 

 



2. Nama: Susi  d 

Lembaga: Indonesia Baru 

Dalam keterbukaan informasi publik bagaimana jika terjadi kebocororan informasi data 

yang marupakan salah satu momok besar. Bagamaina menyimpan data agar dapat 

dipastikan aman? 

Saya menambahkan dan mengapresiasi bahwa saat ini di Wonosobo sudah menunjukkan 

progres sangat cepat, respon setiap badan publik sudah mulai cepat. Contohnya di Dinas 

Kominfo.  Diharapkan nantinya sistem di Diskominfo ini bisa diaplikasikan juga di 

Lembaga publik  lain. 

 

3. Nama: Wahyu  

Lembaga : DPUPR Kab. Wonosobo  

Apakah nantinya kalau sudah terbit Standar Layanan Informasi Publik, Informasi Publik 

yang sudah bisa diakses, apakah kemudian dari daftar bisa berubah menjadi informasi yg 

dikecualikan? 

Apakah laporan pertanggungjawaban pada pekerjaan yg sudah disahkan instansi harus 

diaudit terlebih dahulu? atau seperti apa. Karena tidak semua pekerjaan setelah selesai 

lalu diaudit. Batas waktu laporan pertanggungjawaban berapa hari. 

Bagaimana cara menambah follower akun medsos? 

 

4. Nama: Ipunk  

Lembaga: IDW 

Kami berharap nantinya di pelayanan informasi menggunakan format yang dapat diakses 

oleh penyanadang disabiltas. Admin diberi ketrampilan bagaimana memahami bahwa 

yang akan diberi informasi ini adalah tema-teman disabilitas. 

Perlu adanya kanal agar rekan-rekan mudah menyakan hal terkait dengan informasi 

public 

 

Jawaban 

1. Bapak Sosiawan 

Bahwa dalam kewajban kita untuk membuka informasi publik dengan harapan bisa 

terakses kepada semuanya. Dapat diakses sebanyak mungkin orang. Bagamaina 

informasi terbuka, adalah untuk kepentingan publik. Tertutup atau terbuka adalah demi 

kemaslahatan  masyarakat. 

Untuk merahasiakan sebuah informasi harus dilakukan uji konsekuensi. Bisa dilakukan 

pada saat permohonan informasi artinya nformasi yang dimaksud belum masuk informasi 

yang dikecualikan. Bisa juga dilakukan sebelum ada permohonan informasi.  

Informasi yg dikecualikan harus spesifik, bukan informasi secara umum, harus dijelaskan 

secara rinci. Masa berlaku sebuah informasi yang dikecualikan, bermacam macam, bisa 

1 tahun atau 2 tahun. Informasi yang akan masuk kategori dikecualikan bisa saja namun 

harus ada dasar UU nya. Jika ada kesulitan untuk bisa menghubungi PPID Utama di 

Diskominfo Kabupaten. 

 

 



2. Bapak Fahmi Hidayat 

Cara mendapatkan follower dengan cara meningkatkan kualitas konten. Gali lebih dalam 

bagaimana bisa berinteraksi dengan follower. Bagaimana kita menciptakan interaksi 

dengan follower. Seperti misalnya saat sebelum pandemi Diskominfo membuat pameran 

seperti Gelar Informasi Daerah, di ajang seperti itu masyarakat diberi tahu hal ikhwal 

tentang keterbukaan informasi digelar. Termasuk pelaksanaan uji konsekuensi bisa 

digelar pada saat pameran. Bisa dilakukan terbuka dan tertutup untuk umum 

 

 

 

 

 


