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BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI I,VONOSOBO
NOMOR
TAHUN 2011

et

TENTANG
TATA CARA ISYANAN INFORII/IASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOSOBO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIWONOSOBO,

Menimbang i

a.

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik dan bertanggungjawab (good govemance) melalui
penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan

supremasi hukum

yang melibatkan

partisipasi
publik,
proses
kebijakan
maka
masyarakat dalam setiap

dalam proses keterlibatan masyarakat Berlu
mengakomodasinya dengan cara mempermudah

jaminan akses informasi publik;
b.

bahwa dalam membangun dan mengembangkan sistem
penyediaan layanan informasi publik dan dokumentasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo secara
baik dan efisien agar dapat diakses dengan mudah,
cepat, tepat, dan akurat, maka perlu menyusun tata 6ara
layanan informasi publik;

bahwa berdsasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Layanan lnformasi
Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor

13 Tahun 1950

Pembentukan Daerah-Daerah

tentang
Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 trentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun zA0/. Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 44371 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang*
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 484$;
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3.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentapg
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor a&a$;

4.

5.

25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor

43 Tahun 2009 tentang
(Lembaran
Negara
Republik lndonesia tahun
Kearsipan
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor
Undang-Undang Nomor
54711;

o.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a741);
7.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2O1O tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan lnformasi Publik

(Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2410 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5149);
8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan
Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

9.

Peraturan Komisi lnformasi Nomor

1

Tahun

2O1A

tentang Standar Layanan lnformasi publik;
MEMUTUSI(AN
Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal
Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan

1-

2.

:

Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

1

Bupati adalah BupatiWonosobo.

\--l
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretarb Daerah Wonosobo.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo
6. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan
publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan lnformasi Publik.

7.

Pemohon lnformasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah warga
Negara dan latau badan hukum lndonesia yang mengajukan permohonan
lnfonnasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik.

8.

lnformasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, falda maupun penjelasannya
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disaiikan dalam berbagai kemasan
dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun nonelektronik.

9.

lnformasi Publik adatah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara
dan penyelenggaraan Negara dan/atrau penyelenggara dan penyelenggaraan
Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik.

10. Badan Publik yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah lembaga
eksekutif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepaniang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau
luar negeri, dan BUMD.

11. Komisi lnformasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petuniuk teknis standar
layanan lnformasi Publik dan menyelesaikan $engketa lnformasi Publik melalui
Mediasi danl atau Ajudikasi nonlitigasi.
12. Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID
bidang penyimpanan,
adalah pejabat yang bertanggung jawab
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik
dan bertanggung jawab langsung kepada Bupatimelalui Sekretaris Daerah.

di

13. Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya
disebut PPID Pembantu adalah pembantu PPID dalam memberikan pelayanan
informasidan dokumentasi publik pada Badan Publik masing-masing.
14. Meja lnfonnasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana
atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertuiuan
memudahkan perolehan informasi publik.
15. Daftar lnformasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis
tentang seluruh lnformasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan
Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
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FBAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Makaud dari Peraturan

ini adalah :
a. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses lnformasi
Publik;
b. menjamin terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan lnformasi Publik.

(2) Tujuan dari Peraturan iniadalah :
a. memberikan standar bagi Badan Publik di lingkungan Pemerintahan dalam
melaksanakan pelayanan lnformasi Publik;

b. meningkatkan pelayanan lnformasi Publik
menghasilkan layanan yang berkualitas.

di lingkungan Pemerintah untuk

BAB III
BADAN PUBLIK
Pasal 3

-

Ruang lingkup Badan Publik mencakup :
a. lembaga eksekutif;
b. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber
darianggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan
dan belanja daerah;
c. organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar
negeri;
d. Badan Usaha Milik Daerah.
BAB IV
PENYELENGGARA IN FORMASI

, '

Pasal 4

Pejabat yang bertanggung jawab

di bidang penyimpanan,

pendokumentasian,
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 adalah PPID.
Pasal 5

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam pasal4 mempunyai kewajiban meliputi :
a. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk
mengelola lnfonnasi Publik secara baik dan efisien;
b. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar lnfiormasi Publik atas
seluruh lnformasi Publik yang dikelola;
c. menyediakan dan memberikan lnformasi Publik sebagaimana diatur didalam
Peraturan ini;

d. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon
lnformasi Publik yang mengaiukan keberatan;
e. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan lnformasi Publik sesuai
dengan Peraturan ini kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta
menyampaikan salinan laporan kepada Komisi lnformasi Provinsi Jawa
Tengah.
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(2) Untuk melaksanakan kewajiban JeUrg"irana dimaksud pada ayat (1), PPlb
(3)

dibantu oleh PPID Pembantu
Penunjukan PPID dan PPID Pembantu ditetapkan oleh Bupati
Pasal 6

PPID bertanggung jawab di bidang layanan lnfonnasi Publik yang meliputi proses
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan lnformasi Publik.
Pasal 7

4 bertugas mengkoordinasikan
pengumpulan seluruh lnformasi Publik secara fisik dari setiap uniU satuan kerja
yang meliputi :
a. informasiyang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. informasiyang wajib tersedia setiap saat;
c" informasiterbuka lainnya yang diminta Pemohon lnfomasi Publik.

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam pasal

(2) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPID
mengkoordinasikan pendataan lnformasi Publik yang dikuasai oleh setiap uniU
$atuan kerja di Badan Publik dalam pembuatan dan pemutakhiran Daftar
lnformasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing uniU satuan
kerja paling sedikit 1 (satu) kalidalam sebulan.

(3) Penyimpanan lnformasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
kearsipan.
Pasal

I

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bertanggung jawab
mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh lnformasi Publik di
bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh publik.

(2) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID
bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan lnformasi Publik melalui
pengumuman dan/atau permohonan.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

:

a. pengumuman lnformasi Publik melalui media yang $ecara efektif yang dapat
menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
b. penyampaian lnformasi Publik dalam bahasa lndonesia yang baik dan benar
serta mudah dipahami.

(4) Dalam hal adanya permohonan lnformasi Publik, PPID sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertugas :
a. mengkoordinasikan pemberian lnformasi Publik yang dapat diakses oleh
publik dengan PPID Pembantu di berbagai Badan Publik untuk memenuhi
permohonan lnformasi Publik;
b. melakukan penguiian trentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan
lnformasi Publik tertentu dikecualikan;
c. menyertakan alasan tertulis pengecualian lnformasi Publik $ecara jelas dan
tegas, dalam hal pennohonan lnformasi Publik ditolak,
d. menghitamkan atau mengabud<an lnformasi Publik yang dikecualikan beserta
alasannya; dan

T_
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e. mengernbangkan kapasitas peiabat fungsional dan/atau pettryas informasi
dalam rangka peningkatan kualitas layanan lnformasi Publik.

(5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan lnformasi publik,
PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengaiuan keberatan
diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan
lnformasi Publik ditolak.
Pasal 9

Wewenang PPID sebagaimana dimaksud dalam pasal4 rneliputi :
a. mengkoordinasikan setiap uniUsatuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonosobo dalam melaksanakan pelayanan lnformasi Publik;
b. memutuskan suatu lnformasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan
pengujian tentang konsekuensi;
menolak pennohonan lnformasi Publik secara tertulis apabila lnformasi Publik
yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/ rahasia dengan disertai
alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk
mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
d. menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, memelihara, dan/atau
memutiakhirkan Daftar lnformasi Publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
dalam sebulan.

c.
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Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, PPID bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
Bagian Kesatu

lnformasiyang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Pasal

11

PPID sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib mengumumkan secara berkala
lnformasi Publik yang paling sedikit terdiri atas :
a. informasitentang profilPemerintah Daerah yang meliputi :
f . infomasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang
lingkup kegiatan, maksud dan tujuan tugas dan fungsi Badan Publik;
2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profilsingkat pejabat
struktural;
3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang
telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi ke Badan publik untuk diumumkan.

b.

ringkasan informasi tentiang progam dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan
dalam lingkup Badan Publik yang paling sedikit terdiri atas :
1" nama progam dan kegiatan;
2. penangung iawab pelaksana progam dan kegiatan serta nomor telepon
dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
3. target dan/atau capaian progam dan kegiatan;
4. jadwalpelaksanaan progam dan kegiatan;
5. anggaran progam dan kegiatan yang meliputisumber dan iumlah;

,
pelaksanaan
penting
tugas Badan Publik;
6. agenda
terkait
7. informai khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
8. infornasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang
menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.

ringkasan informasi tentang kineria dalam lingkup Badan Publik berupa narasi

tentang redlisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta
capaiannya;
d.

ringkasan laporan keuangan Badan Publik yang pating sedikit terdiri atas :
1. rencana dan laporan realisasi anggaran;
2. neraca;
3. laporan arus kas dan catatan atias laporan keuangan yang disusun sesuai
dengan standar akuntansiyang berlaku;
4. daftar aset dan

investasi.

,*
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e.

ringkasan laporan akses lnformasi Publik yang paling sedikit terdiri atas :
1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhisetiap permohonan lnformasi Publik;
3. jumlah permohonan lnformasi publik yang dikabulkan baik sebagaian atau
seluruhnya dan permohonan lnformasi Publik yang ditolak;
4. alasan penolakan permohonan lnformasi Publik.

f.

informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat
dan/atau berdampak bagi publk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang
paling sedikit tediri atas :
1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan;
2. datlar Peraturan Perundang-undangan, keputusan, danlatau Kebijakan yang
telah disahkan dan ditetapkan.

g.

informasitentang hak dan tatra cara memperoleh lnforrnasi Publik, serta tata cara
pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa lnformasi Publik
berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;

h.

informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau

i.

pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang
mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;

informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan
peraturan peru ndang-undangan;

j.

informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan
darurat disetiap kantor Badan Publik.
Bagian Kedua
lnformasiyang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
Pasal 12

(1) Setiap Badan Publik yang memiliki kerrvenangan atas suatu informasi yang dapat
mengancam hajat hidup ofang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan
publik yang benrrenang memberikan izin danlatau melakukan perjanjian kerja
dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang
banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi
serta merta.
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(2) lnformasi yang dapat mengancam haja/ hidup orang banyak dan ketertiban
umum sebagaimana dimaksud pada a)al(1) meliputi antara lain :
a. informasi tentang bencana alama seperti kekeringan, kebakaran hutan karena
faktor alam, hama penyakit tananian, epidemik, wabah, kejadian luar biasa,
kejadian antarikasa atau benda-benda angkasa;
b. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau
teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan
kegiatan antariksa;
c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau
antar komunitas masyarakat dan teror;
d. informasi tentang jenis persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit
yang berpotensi menular;
e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh
masyarakat; dan/atau;
f. informasitentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

(3) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
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sedikit meliputi :
a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang ditimbulkan;
b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun
pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perianjian kerja dari Badan
Publik tersebut;
prosedur
c.
dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
f. pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam
hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
g. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak yang
berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.

(4) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi pelaksanaan
standar pengumuman informasi serta merta, dengan standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan memastikan pelaksanaannya oleh pihak yang
menerima izin dan/atau melakukan perjanjian kerja.
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Bagian Ketiga

lnformasiyang Wajib Tersedia Setiap Saat
Pasal 13
Setiap Badan Publik wajib menyediakan lnformasi Publik setiap saat yang paling
sedikit terdiri atas :
a. Daftar lnformasi Publik yang paling sedikit memuat :
1. nomor;
2- ringkasan isi informasi;
3. pejabat atau uniUsatuan keria yang menguasai informasi;
4. penenggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;
5. waktu dan tempat pembuatan informasi;
6. bentuk informasiyang tersedia;
7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
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b. informasitentang peraturan, t<enrtusa#an/atau kebiiakan'Badan publik yang
paling sedikit terdiri atas ;
1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan
yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atiau kebijakan tersebut;
2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau
kebiiakan tersebut;
3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau
kebijakan tersebut;
4. rancangan peraturan, keputusan atiau kebijakan tersebut;
5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.

c. seluruh infomrasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

d. informasitentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan antara
lain:

1.

pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;

2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir
atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang

3.

4.

pernah diterima;
anggaran Badan publik secara umum maupun anggaran secara khusus
unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;
data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik.

e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya

f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam

;

rangka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut
dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
h. data perbendaharaan atau inventaris;

i. rencana

strategis dan rencana keria Badan publik;

j. agenda kerja pimpinan satudn kerja;
k. informasi mengenai kegiatan pelayanan lnformasi Publik yang dilaksanakan,
sarana dan prasarana layanan lnformasi Publik yang dimiliki beserta
kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan lnformasi Publik
beserta kualifikasinya, anggaran layanan lnformasi Publik serta laporan
penggunaannya;

l. jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam
pen gawasan internal serta lapora n pen i ndakannya;

m.jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh
masyarakat serta laporan penindakannya;

n. daftar serta hasil-hasilpenelitian yang dilakukannya;

o. informasi Publik lain yang telah dinyatakan bagi masyarakat berdasarkan

mekanisme keberatan danlatau penyelesaian sengketa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan lnformasi Publik;

w-1
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p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaiaman dimaksud
dalam Pasal 12bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan
perjanjian keria dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam
hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
q, infornasi dan kebiiakan yang disampaikan pejabat publk dalam pertemuan
yang terbuka ufltuk umum.
BAB IV
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Bagian Kesattt
Umum

Pasal 14
PPID sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib membuka akses lnformasi Publik
bagi setiap Pemohon, kecuali informasi yang dikecualikan.
Pasal 15

Pengecualian lnformasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14
didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diakses, dengan pertimbangan secara seksama bahwa menutup akses lnformasi
Publik dapat melindungikepentingan yang lebih besar.
Bagian Kedua

Tata Cara Pengecualian lnformasi Publik
Pasal 16

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam pasal

4 wajib melakukan pengujian

konsekuensiterlebih dahulu sebelum menyatakan suatu lnformasi Publik sebagai
lnformasi Publik yang dikecualikan.

(2) Dalam melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID wajib
menyebutkan ketentuan yang secara ielas dan tegas perafuran perundangundangan yang menyatakan suatu infonnasi waiib dirahasiakan.

(3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan
secara tertulis dalam surat pemberitahuan atas permohonan lnformasi Publik.

(4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 17

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam pasal

4

waiib menghitamkan atau

mengaburkan materi infonnasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen
lnfiormasipublik yang akan diberikan kepada publik.

r-

padaa1*d*ak

dapat reoirl*rn pengecualian
sebagian informasi dalam suatu salinan lnformasi Publik sebagai alasan untuk
mengefiJalikan akses publik terhadap keseluruhan salinan lnformasi Publik.

(2) PPID sebagaimana dimaksud

(3) Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi sebagairnana
dimaksud pada ayat (1), PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada
masing-masing hal yang dihitamkan atiau dikaburkan.
Pasal 18

6ra pengeeualian
lnformasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

(1) Badan Publik dapat rnengatur lebih hniut rnengenai tata

(2) Pengaturan mengenai tata cara pengecualian lnformasi Pubtik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jangka waktu pelayanan
informasi sebagairnana diatur dalam Peraturan lni.

BAB V
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Bagian Kesatu

umum
Pasal 19

(1) Setiap orang berhak memperc,leh lnformasi Pubtik dengan cara rnelihat dan
mengetrahui informasi serta mendapatkan salinan lnformasi Publik.

(2) Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. pengumuman lnformasi Publik; dan
b. penyediaan lnfurmasi Publik bedasadtan pemohonan.
Bagian Kedua
Standar Layanan lnforrnasi Publik Melalui Pengumuman
Pasal 20

(t)

Badan Publk wajib mengumumkan infunnasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (t) disampakan $ecara berkata
paling sedikit melaluipapan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat.

(3) Pengurntman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2),
dengan mempergunakan bahasa lndonesia yang baik dan benar serta mudah
dipahami.

(4) Pengumunan informasisebagaimana dimaksud pada ayat (t), ayat (2), dan ayat
(3) disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan
kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.

t-.J
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Pasal

(1) Badan Publik sesuai dengan kewenangannya waiib mengumtrmkan infonna.si
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan menggunakan bahasa yang
mudah dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan.

(2) Badan pubtk sebagaimana dimalsud pada ayat (1) waiib rnengumumkan secara
berkala infomasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihakpihak yang berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana prasarana bagi
penyebarluasan infonnasi keadaan darurat.

(3) Badan Publk yang berwenang rnemberikan izin danlatau rnembuat perianjian
dengan pihak ketiga terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam hajat
hidup orang banyak serta ketertiban umum waiib :
a. mengumumkan prosedur evakuasi keadaan darurat kepada Bihak pihak yang
berpotensi terkena dampak;
b. rnenpdiakan sarana dan prasarana yang meniadi bagian dari penyebarluasan
informasi keadaan darurat.
Bagian Ketiga
Standar Layanan tnfomtasi Publik Melalui Pennohonan
Pasal 22

Seluruh lnformasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang
dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan lnformasi
Publik.
Pasal 23

('l)

Permohonan lnfunnasi Publik dapat ditakukan secara tertulis atau tidak tertulis.

(2) Dalam hal permohonan diajukan secaratertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemohon wajib :
a. mengisi formulir permohonan; dan
b. membayar biaya salinan darlatau pengiriman infomasiyang dibutuhkan.

(3) Dalam hal permohonan diaiukan secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PPID memastikan untuk dicatat dalam formulir permohonan.

(4) Formulir permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling
sedikit memuat :
a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan norRor setetah permohonan
lnformasi Publik diregistrasi;
b. nama;
c. alamat
d. pekerjaan;
e. nomor telepon/e-mail;
f. rincian informasi yang dibutuhkan;
g. tujuan penggunaan informasi;
h. cara memperoleh informasi; dan
i. cara mengirimkan salinan informasi.

-. ..':}-.-ru
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Basal

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam pasal

4

waiib

mengikoordinasikap
permohonan.
pencatatan permohonan lnformasi Publik dalam register

(2) PPID sebagalmana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan formulir
permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti
pennohonan lnformasi Publik diserahkan kepada Pemohon.

(3) Dalam hal pennohonan dilakukan rnelatui surat elektronk atau pernohon datang
langsung, PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan
diberikannya nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima.

(4) Datam hal permohonan dilakukan melalui surat atau faksimili atau cara lain lrang
tidak memungkinkan bagi Badan Publik untuk memberikan nomor pendaftaran
secara langsung, PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan
nomor pendaftaran dikirim kepada pemohon.

(5) Nomor pendaftaran sebagaimana pada ayat (4) dapat diberikan bercamaan
dengan pengiriman lnformasi Publik.

(6) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waiib menyimpan salinan formulir
permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagaitanda bukti adanya
permohonan lnformasi Publik.

(7) Register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
memuat

(t)

paling sedikit

:

a. nomor pendaftaran permohonan;
b. tanggalpermohonan;

c. nama Pemohon lnfonnasi Publik;
d. alamat
e. pekerjaan;

t. nomor kontak;
g- informasi Publik yang diminta;
h. tujuan pengguflaan informasi;
i. status infurmasi untuk meneatat apakah infurmasi sudah berada di bawah
penguasaan Badan Publik atau telah ditlokumentasikan;
j. format informasiyang dikuasai;
k. ienis pemohonan untuk mencatat apakah Pemohon lnformasi ingin melihat
atau mendapatkan salinan informasi;
l. keputusan untuk nenerima, rnenolak, atau meRyarankan ke Badan Publik lain
bila informasiyang diminta berada di bawah kewenangan Badan publik lain;
m.alasan penolakan bila permohonan lnformasi Publik ditolak; dan
n. hari dan tanggal Pemberitahuan Tertulis serta pemberian infornasi.
Pasal 25

(1) Dalam hat Pemohon bermaksud unhrk metihat dan mengetahui

tnfiormasi Publik,

PPID sebagaimana dimaksud dalam pasal4 waiib :
a. memberikan akses kepada Pemohon untuk melihat lnformasi Publik yang
dibutuhkan di tempat yang memadai untuk dibaca danlatau diperiksa atas
lnformasi Publik yang dibutuhkan;
b. rnemberkan alasan seoara brtulis apabila permohonan lnformasi Publik
ditolak; dan

LJ

e. memberikan infurmasi tentang tata eam mengaiukan keberatan ata$ lnformapi
Publik yang ditolak apabila dikehendaki.

(2) Dalam hal pemohon meminta salinan informasi, PPID sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) waiib mengkoordinasikan dan memastikan bahwa :
a. pernohon memiliki akses untuk metihat lnformasi Publk yang dibutuhkan di
tempat yang memadai untuk dibaca dan/atau diperiksa atas lnformasi Publik
yang dibutuhkan;
b. pemohon mendapatkan salinan lnformasi yang dihutuhkan ;
c. pemberian alasan secara tertulis apabila permohonan ditolak; dan
d. pemberian infonnasi tentang tata cara mengajukan keberatan atas lnformasi
Publik yang ditolak apabila dikehendaki.

(3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waiib mernastikan Pemohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu dalam melengkapi
persyaratan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 23 pating lama 3 (tiga) hari
sejak permohonan diajukan.

(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waiib memastikan permohonan
Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercatat dalam
register permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal24.
Pasal 26

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 waiilr rnernberikan pemberitahuan
tertulis yang merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan
lnfonnasi Publik.

(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedkit
memuat :
a. lnfontrasi Publik yang dimohonkan adalah berada di bawah penguasaannya;
b. Badan Publik tertentu yang menguasai atas informasi yang dimohon;
c. menerima atiau menolak permohonan lnformasi Publik berikut alasannya;
d. bentuk informasi publik yang tersedia;
e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan lnformasi Publik yang
dimohon;
f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan lnformasiPublik yang dimohon;
g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon bila ada;
dan
h. penjelasan apabila informasitidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau
belum didokurnentasika n.

(3) Dalam hal lnfurmasi Publik yang dimohon diberikan baik sebagian atau
seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PplD wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercamaan dengan
lnformasi Publik yang dimohon-

(4) Dalam hal lnfurmasi Pubtik yang dimohon, diputuskan untuk diberkan baik
sebagian atau seluruhnya namun tidak disampaikan pada saat pennohonan
dilakukan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan lnformasi publik
yang dimohon kepada Pemohon lnformasi sesuai dengan jangka waktu yang
diatur dalam peraturan ini.

(5) Dalam hat permohonan dltolak, PPID naiib menyampaikan pemberitahuan
tertulis bersamaan dengan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan
Permohonan lnformasi.

r
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(6) Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Pemtohonan lnformasi oleh PP#
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
a. nomor pendaftaran;
b. nama;
c. alamat;
d. pekeriaan;
e. nomor telepon/e-mail;
f. informasi yang dibutuhkan;
g. keputusan pengecualian dan penolakan informasi;
h. alasan Pengecualian; dan

i. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila infonnasi

dibuka dan

diberikan kepada Pemohon lnformasi.

(7) Pemberitahuan tertulis sebageimana dimaksud pada ayat (1) dan lnformasi

Publik yang dimohon disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari keda seiak
permohonan diterima.

(8) Dalam hat permohonan tidak disampakan s€€ra tangsung atau melalui surat
elektronik, nomor pendaftaran disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan
tertulis.

(9) Dafam hal PPID belunt menguasai atau mendokumentasikan lnfurmasi Publik
yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang
dimonon termasuk lnformasi Publik yang dikecualikan atau tidak, PPID
memberitahukan perpaniangan waktu pemberitahuan teilulis beseda alasannya.

(10) Perpaniangnn waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(9)

beserta

penyampaian lnformasi Publik yang dimohon dilakukan paling lambat 7(tujuh)
hari kerja sejak jangka waktu pernberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dan tidakdapatdiperpaniang lagi.
Pasal 27

(t)

Badan Publk mengenakan biaya yang murah untuk mendapatkan salinan
lnformasi.

(2) Badan Publik menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Pubtik yang
terdiri atas:
a. biaya penyialinan lnbnnasi Publik;
b. biaya pengiriman lnformasiPublik; dan
c. biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang didalamnya terdapat
informasi pihak ketiga.

(3) Standar bhya sebagnimana dimaksud pada ayat (2) ditrtapkan berdasar{en
pertimbangan standar biaya yang berlaku.

(4) Standar biaya perobhan salinsn lnformasi Publk sebageimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dalam surat Keputusan Pimpinan Badan Publik setelah
mendapatkan masukan dari masyiarakat dan sesuaidengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

t_J
Basat 28
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(t)
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Badan Publik waiib rnengumt mkan biaya dan tata eam pembayaran perolehap
salinan lnformasi Publik sesuai tata cara pengumuman lnformasi Publik secara
berkala.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksuil pada ayat (t) ditaksanakan di tempat
tertentu yang mudah diakses oleh masyarakat umum di lingkungan Badan Publik.

(3) Tata cara pembayaran biaya prol*han lnformasi Publik sebagaimana dimaksud
Fada ayat (1) adalah

:

a. dibayarkan secara langsung kepada Badan publik dimana pennohonan
dilakukan; atau
b. dibayarkan melalui rekening resrniBadan Publik.

(4) Dalam hal pembayaran seeara langsung, Badan publik viaiib memberkan tanda
bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi terinci kepada
pemohon.
Bagian Keempat

\-

Makfumat Pelayanan lnformasi Publik
Pasal 29

Badan Publik dapat rnengatur lebih laniut rRaklumat petayanan lnformasi Publik
berdasarkan strandar layanan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PENGELOI3AN KEBERATAN
Bagian Kesatu
Pengaiuan Keberatan
Pasal 30

(1) Pemohon berhak nrengajukan keberatan dalam hal diternukannya atasan
sebagai berikut:
a. penolakan atas permohonan tidak sesuaisebagaimana dimaksud dalam Pasal
16;

b. tidak disediakannya informasiberkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
e. tidak ditang$apinya pennohonan lnfurmasi Publik;
d. permohonan ditanggapi tldak sebagaimana yang dibutuhkan;
e. tidak dipenuhinya permohonan lnformasi Publik;
pengenaan biaya yang tidak wajar; danlatau
g. penyampaian lnformasi Publik yang melebihi waHu yang diatur dalarn
Peraturan ini.

t

(2) Pengaiuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dituiukan kepada
Bupati melalui PPID.

(3) Peng4uan keberatran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) depet dikuasakan
kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukum.

r
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Fasat 31

t:

(1) Badan Publik waiib rnengumumkan tata oara pengelotaan keberatan disertai
nama, alamat, dan nomor kontak PPID.

(2) Badan Puhlik dapat menggunakan sarana komunlkasi yang efektif dalam
menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.
Bagian Kedua
ReEistrasi Keberatan
Pasal 32

(1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang
disediakan oleh Badan Publik.

(2) Datam hal pengaiuan keberatan disampaikan secara tidak brtulis, PPID waiib
membantu Pemohon lnformasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak
yang menerima kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian
meberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.

(3) Formutir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat

:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
b. nomor pendaftaran permohonan lnformasi Publilt;
c. tuiuan penggunaan lnformasi Publik
d. identitas lengkap Pemohon yang mengaiukan keberatan;
e. identias kuasa Pernohon yang mengaiukan keberatian bita ada;

f. alasan pengajuan

keberatan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 31;
permohonan
g. kasus posisi
lnformasi Publik;
h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisioleh petugas;
i. nama dan tranda tangan Pemohon yang mengajukan keberatan; dan
narna dan tanda targan petugas yarlg rnenerima pengajuan keberatan.

j.

(4) PPID waiib memberikan satina fumutir keberatan sebagaimana dimaksud pda
ayat (3) kepada Pemohon yang rnengajukan keberatan atau kuasanya sebagai
tanda terima pengaiuan keberatan.

(5) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku puta
dalam hal Badan Publik menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui
kom unikasi elektronik.

Pasal 33

(1) PPID sebagaimana dimaksud datam pasal

4

waiib rnencatat

pengaiuan

keberatan dalam register keberatran.

(2) Register Keberatan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) pating sedikit memuat;
a. noror registrasi pengajuan keberatan;
b. tanggat diterimanya keberatan;

c. identitas lengkap Pemohon lnformasi Publik dan/atau kuasanya yang
mengaiukan keberatan;
d. nomor pendaftaran permohonan lnformasi publik;
e. informasi Publik yang diminta;
f. tuiuan penggunaan informasi;
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g. alasan penspiuan keberatan sehagairnanEdirnaksud dalam Pasal 35 UndangF
undang Keterbukaan lnfomasi Publik;
h. keputusan Atasan PPID;
i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keheratan;
j. nama dan posisi atasan PPID; dan
k. tanggapan Pemohon lnbrmasi.

i

i

Bagian Ketiga
Tanggapan Atas Keberatan
Pasat 34

(1) Atasan PPID \nraih memberikan tanggapan dalam benhrk keputrsan tertulis yang
disampaikan kepada Pemohon yang rnengajukan keberatan atau pihak yang
menerima kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan
keberatan tercebut dalam register keberatan.

(2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada

e1;at (1) pating

sedkit memuat

:

a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
c. Tanggapan4awaUin tertulis atasan PPID atas keberatan yang diaiukan;
d. Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atiau seluruh
lnformasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan
e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.

'\-

(3) PPID

nrelaksanakan keputusan tertulis sebageimana dimaksud pada ayat
(1) mulaipada saat keputusan tersebut ditetapkan.
rArajib

Pasat 35

('[)
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Pernohon yang rnengaiukan keberatan atau pihak yarq rnenerima kuasa yang
tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa lnformasi Publik kepada Komisi lnformasi paling lambat
14 (empat belas) hari seiak dtterimanya keputusan atasan PPID-

(2) Tata cara penlplesahn sengketa infonnasi sesuei dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
ISPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Laporan
Pasat 36

(1) Badan Publik waiib membuat dan menyediakan laporan layanan tnformasi publik
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. gambaran urnum kebijakan pelayanan lnformasi Publik di Badan Publik;
b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan lnformasi Publk, antara laln:
1. sarana dan prasarana pelayanan lnformasi Publk yang dimiliki beserta
kondisinya;

:
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2. sumber da1ra rnanusia )rang rpenangani-peffinan lnfomasi Publik beseffi
kualifikasinya;
3. anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya;
c- rincian pelayanan lnformasl Puhtik masing-masing Badan Publik, meliputi :
L jumlah permohonan lnformasi Publik;
2. waktu yang dBerlukan dalam memenuhi setiap permohonan lnforrnasi
Publik dengan Klasifikasi tertentu;
3. jumlah permohonan lnformasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnya; dan
4. jumlah permohonan lnformasi Publikyang ditolak beserta alasannya;
d. rincian penyelesaian sengketa lnfurmasi Publk, rneliputi :
l. jumlah keberatan yang diterima;
2. tanggapan atas keberatian yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Badan
Publik;
jumlah
pennohonan penyelesaian sengketa ke Komisi lnformasi yang
3.
berwenang;
4. hasil mediasi dan/atau keputusan aiudikasi Komiei lnformasi yang
bemrenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik;
jumlah
gugatan yang diqiukan ke pengadilan; dan
5,
6. hasilputusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
e. kendala eksternal dan internal datam pelaksanaan tayanan tnfonnasi Publik;
t. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas
pelayanan informasi.
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(3) Badan Publik membuat taporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk :
a. ringkasan mengenaigambaran umum pelaksanaan layanan lnformasi Publik
masing-masing Badan Publik; dan
b. laporan lengkap yang rnerupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan
lnformasi Publik masing-masing Badan Publik.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari lnfonmasi
Publik yafig wailb tersedia setiap saat.
Pasat 37

(1) Salinan laporan layanan lnfonnasi Publik sebagaiman dimaksud dalam Pasal 36
pada ayat (3) disampaikan kepada Komisi lnformasi.

(2) Ketentuan tebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan diatur oleh
Komisi lnformasi.
BaEian Kedua
Evaluasi
Pasal 38

(t)

EvaluasipelaksanaaR layanan lnturmasi Pubtk oleh Badan Pubtk dilakukan oleh
Komisi lnfonnasi.

(2) Haeil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampakan kepada Badan
Publik dan diumumkan kepada publik.
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BAB tX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39
(1) Permohonan Informasi Publik yang masih dalam proses pelayanan pada saat
Peraturan ini mulai berlaku, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya.

ini mulai berlaku,
peraturan
perundangdiberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam

(2) Sengketa lnformasi Publik yang terjadi sebelum Peraturan

undangan yang berlaku sebelumnya.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan mengenai standar prosedur operasional dalam layanan lnformasi Publik
yang dibentuk oleh Badan Publik dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
Pasal 41

Dalam hal PPID belum terbentuk pada saai Peraturan ini mulai berlaku, peiayanan
informasi dilaksanakan sementara oleh pejabat yang benrenang di bidang pelayanan
informasi.
Pasal 42
Peraturan ini mulai berlaku pada ianggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.
Ditetapkan diWonosobo
pada tanggal Z? .IuIi 2C11

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 28 JuI.i Zo11
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