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BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi 

Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam 

UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi 

dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang 

untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam 

UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi 

dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

Keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan 

hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) 

kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik 

secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. 

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa 

Barat bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan 

pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan 

badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin 

pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) 

menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur 

dalam UU No. 14 Tahun 2008. 

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi 

untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. 

Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka 

yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), 

dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). 
 

Regulasi 

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menindaklanjuti pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Antara 

lain melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat 

Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 453 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Keputusan Bupati Nomor 765 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian Seiring dengan 

terbitnya Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Regulasi terkait Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di KSB disesuaikan dengan terbitnya Surat Keputusan 

Bupati Nomor 1442 tahun 2017 tentang penunjukan 



pengelola layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten Sumbawa Barat. 

Meski dalam pelaksanaanya masih banyak kekurangan, namun usaha pemerintah 

kabupaten Sumbawa Barat (KSB) patut diapresiasi atas keseriusannya, hal ini 

diwujudkan dengan membuat regulasi Perda No 5 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (KIP) untuk menegaskan sejumlah kewajiban Badan Publik dalam menyediakan, 

memberikan, dan/menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya 

kepada pemohon informasi publik. 

Seiring hal tersebut, dengan adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa 

dimana kepala desa berkewajiban memberikan informasi kepada desa, serta telah 

ditandatangani nota kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) menuju 

Pencanangan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP). Untuk itu, PPID Utama Sumbawa 

Barat telah mengadakan acara Workshop Penyusunan Daftar Informasi Publik dan 

Pembentukan PPID Desa pada tahun 2016 dan 2017 yang diikuti oleh 60 orang peserta yang 

merupakan PPID di Desa masing-masing. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan dan 

kompetensi PPID, pada tahun 2018, PPID utama telah melaksanakan Workshop keterbukaan 

informasi publik yang diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten 

Sumbawa Barat, dan pada Tahun 2019 dilaksanakan workshop Keterbukaan Informasi yang 

diikuti Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah ditambah PPID Puskesmas dan PPID 

Sekolah, pada Tahun 2021 dilaksanakan kegiatan Asistensi Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sumbawa Barat oleh Komisi Informasi Provinsi NTB yang 

dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait dan PPID mamsing-masing Desa se- 

KSB yang bertempat di Ruang Sidang 1 Sekretariat Daerah KSB. 

Arah Prioritas Pelayanan 

Perangkat keterbukaan informasi publik sangat penting untuk mendorong akselerasi 

keterbukaan informasi publik di KSB, diantaranya yang penting untuk segera ditetapkan adalah 

a). Daftar informasi Publik (DIP) yang dihasilkan dari proses klasifikasi informasi oleh PPID 

Utama (PPID Kabupaten) dan PPID Pelaksana (PPID SKPD), DIP ini akan membantu PPID 

dalam menentukan jenis informasi yang akan diberikan, disampakan atau  dipublikasikan  

kepada  pemohon/masyarakat.  b).  Standar  Operasional  Prosedur (SOP) yang memegang 

peranan penting dalam urusan pengelolaan dan pelayanan informasi publik karena menjadi 

panduan dalam memberikan pelayanan informasi yang mudah, cepat dan murah, selain itu 

SOP ini juga akan membantu PPID dalam menjalankan tugas, peran dan fungsi dalam 

mengumpulkan, mengelola, menyimpan dan melaksanakan pelayanan pemberian informasi 

kepada pemohon. 

 

BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi 

2. 1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas: 

• Penyediaan Akses Informasi Publik 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi 

publik yang dihasilkan oleh PPID Kabupaten Sumbawa Barat. Selain dapat datang 

langsung, juga melayani informasi melalui media Forum Yasinan yang diadakan setiap 



malam Jum’at di Kediaman Bupati Sumbawa Barat, dan media sosial resmi Pemerintah 

Kabupaten Sumbawa Barat. 

• Ruang Pusat Pelayanan Informasi Publik, terdiri dari 3 buah meja, yaitu meja 

komputer dan desk pelayanan, meja tempat menyediakan daftar penelitian, produk 

hukum, Laporan dan neraca keuangan, Lakip, LPPD, Neraca Keuangan, dan 

sebagainya; satu unit komputer; dan 3 buah kursi. 

 

2. 2 Sumber Daya Manusia 

Merujuk pada Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat No 1442 tahun 2017 tentang 

Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sumbawa Barat PPID 

Utama adalah Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda KSB yang saat ini telah berubah 

nomenklatur menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dengan personil 1 orang 

Kasubbag Komunikasi Pimpinan, dan 3 orang sebagai staf PPID Utama. Selain itu, bidang- 

bidang pada PPID Utama adalah Pendukung Sekretariat PLID, Pengelola Data dan Klasifikasi 

Informasi, Pelayanan Informasi, serta Fasilitasi Sengketa Informasi. Yang menjadi atasan PPID 

Utama adalah Sekretaris Daerah, sedangkan yang menjadi Atasan PPID Pelaksana adalah 

masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah KSB. 

Sedangkan PPID Pelaksana adalah Eselon IIIa. Pelayanan informasi publik di PPID Lingkup 

Kabupaten Sumbawa Barat melibatkan seluruh Pejabat PPID Pelaksana di seluruh SKPD 

Pemda KSB. 

Dengan adanya Perda Nomor 5 Tahun 2015, tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

maka komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan amanah tersebut juga lebih kuat. 

Hanya saja, tahapan yang telah dilalui pada 2016 masih pada penguatan kelembagaan dan 

koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana, kemudian berkembang menjadi 

peningkatan kapasitas dan kompetensi PPID sejak tahun 2018. 
 

BAB III Layanan Informasi Publik 

Jajaran PPID Pemda KSB memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari 

kerja dari jam 08.00 Wita s/d 16.00 Wita hari Senin s/d Jumat. Meskipun jam kerja layanan 

informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, tapi di luar jam kerja tersebut masih 

dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya 

dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik 

mendatangi kantor PPID Kabupaten Sumbawa Barat. 

 

Sejak tahun 2015 hingga sekarang, Program PPID juga bersinergi dengan Program 

YASINAN (Layanan Setara dan Inklusif Andalan), yaitu pertemuan rutin antara pemerintah 

Kabupaten Sumbawa Barat dengan masyarakat setiap malam jumat dimulai pukul 18.00 wita 

s.d. selesai. Dalam pertemuan tersebut seluruh masyarakat bisa datang dan menyampaikan 

keluhan, keinginan dan keperluannya kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. 

Pemerintah bisa langsung   memberikan   respons/jawaban   atas   keluhan/keinginan   dan   

keperluan   yang disampaikan masyarakat, karena pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh 

Pejabat yang ada di Pemkab. Sumbawa Barat beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan 

Daerah dan dipimpin langsung oleh Bupati. 



 

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PPID TAHUN 2020 - OKTOBER 2021 
 

 

 
Bulan 

 

Jumlah 

Permohonan 

 

Waktu Rata- 

Rata 

Pelayanan 

(Hari Kerja) 

Jumlah Permohonan Yang 

Dikabulkan 
 

Jumlah 

Permohonan 

Yang Ditolak 

Alasan Permohonan Ditolak 

 
Sepenuhnya 

 
Sebagian 

 
Dikecualikan 

Tidak 

dikuasai/Belum 

Selesai 

Didokumentasikan 

 
Lainnya 

Januari Nihil - - - - - - - 

Februari Nihil   - - - - - 

Maret Nihil - - - - - - - 

April Nihil - - - - - - - 

Mei Nihil - - - - - - - 

Juni Nihil - - - - - - - 

Juli Nihil - - - - - - - 

Agustus 1 1 Minggu 1 dokumen - - - - - 

September Nihil - - - - - - - 

Oktober   1   1 Minggu   1 dokumen      

November         

Desember         



 

BAB IV Keberatan dan Sengketa Informasi  
*Belum ada 

laporan dan 

penyeleseian 

sengketa informasi 
publik tahun 2020 

hingga sekarang 

Bulan Jumlah Permohonan 

Keberatan 

Tanggapan Atasan 

PPID atas Keberatan 

Penyeleseaian 

Sengketa 

ke Komisi 

Informasi 

Hasil 

Mediasi/Ajudika 

si Non Litigasi di 

Komisi Informasi 

Status Putusan Komisi 

Informasi 

Menerima Menolak Berhasil Gagal Menguatkan 

Atasan PPID 

Menguatkan 

Pemohon 

Informasi 

Jan - - - - - 

Feb - - - - - 

Mar - - - - - 

April - - - - - 

Mei - - - - - 

Juni - - - - - 

Juli - - - - - 

Agus - - - - - 

Sept - - - - - 

 



Bab V Kendala Eksternal dan Internal 

5. 1 Kendala Eksternal 

a. Masyarakat secara umum belum mendapatkan sosialisasi dan pemahaman yang utuh 

atas alur pelayanan Program PPID; 

b. Masyarakat sebagai pengunjung website PPID Utama belum familiar dengan Sistem 
Informasi PPID. 

 

5. 2 Kendala Internal 

a. Belum adanya koordinasi yang baik antara PPID Utama dan PPID Pelaksana terkait 
perangkat dan kelengkapan PPID, baik DIP maupun SOP; 

b. Dalam hal penelusuran dan klasifikasi jenis informasi, masih perlu FGD dan workshop 

lanjutan agar tiap PPID Pelaksana bisa memberikan informasi secara jelas kepada 

pemohon. 

c. Dinamika di Pemerintah daerah sering terjadi Mutasi dan pergantian Pejabat, 

sehingga sering terjadi pejabat yang baru belum bisa menyesuaikan. 
 

Bab VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 

a. Penyediaan Aplikasi layanan informasi publik untuk penanganan 

pengaduan/keberatan serta laporan; 

b. Menyempurnakan tata kelola penyimpanan dokumen dan program penyebarluasan 

informasi publik; 

c. Perlu adanya komitmen dan koordinasi yang lebih optimal lagi dari pemerintah 
daerah melalui PPID Utama dan PPID Pelaksana. 

 

Taliwang, 27 Oktober 2021 

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi 
PimpinanKSB selaku PPID Utama, 

 

 

 

 

 

Suryaman, S.S.T.P. 
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