PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN NAWANGAN
DESA PAKIS BARU
Jln Raya Arjosari-Purwantoro Km 36 kode pos 63584
Kode Pos 63554

SOP
Penanganan Sengketa Informasi Publik
Dalam pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi di Desa Donorojo ada
saatnya terjadi sengketa informasi publik, untuk menangani sengketa informasi publik
dapat dilakukan seperti langkah langkah dibawah ini :
1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada
Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi
teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi
selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat
diperpanjang lagi
2. Atasan PPID menetapkan tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan
penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana
3. Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan
beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum,
pejabat fungsional, serta Jabatan Fungsional Umum yang sesuai dengan
kebutuhan
4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa
informasi kepada Atasan PPID
5. Upaya penyelesaian senketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi
Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam
proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.
Diagram SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik dapat dilihat pada lampiran
berikut ini.
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PROSEDUR
Penanganan Sengketa Informasi Publik
1. Tujuan

Untuk mempermudah dalam hal melakukan penanganan sengketa informasi publik di lingkungan Desa
Donorojo
2. Ruang Lingkup

Meliputi semua sengketa Informasi Publik dibawah wewenang Desa Donorojo dengan jenis
informasi yang tersedia setiap saat dan infomasi yang tersedia secara berkala, tidak untuk informasi yang
dikecualikan atau dengan kriteria tertentu
3. Acuan

3.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3.3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
4. Definisi Istilah

5. Tanggung jawab dan Wewenang
5.1 Petugas Humas dan PILT
5.2 Kepala Subbagian Humas
5.3 Kepala Bagian Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
5.4 Kepala Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
6. Tata Cara

1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID
dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan.
Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan
tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi
2. Atasan PPID menetapka tim fasilita segketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian
sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana
3. Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan bernggotakan PPID
Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang
sesuai dengan kebutuhan
4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada
Atasan PPID
5. Upaya penyelesaian senketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai
Dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak
memuaskan Pemohon Informasi.
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SOP
Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik
Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada
atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan alasan berikut.
a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.
b. Tidak disediakanya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
c. Tidak ditanggapi permintaan informasi
d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta
e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar
g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang
ini.
PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:
a. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan
ditolak
b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit kerja yang terkait
paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID
c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat
d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik
PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon
informasi publik secara tertulis:
a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau
pengguna informasi
b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit kerja yang terkait
paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID
c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat
d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik
Penyelesaian sengketa informasi
a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi
b. PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada
Atasan PPID
c. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA,
maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa
informasi
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PROSEDUR
Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik
1. Tujuan

Untuk mempermudah dalam hal melakukan Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik
di lingkungan Desa Donorojo , Pacitan
2. Ruang Lingkup

Meliputi semua sengketa Informasi Publik dibawah wewenang Desa Donorojo , Pacitan dengan jenis
informasi yang tersedia setiap saat dan infomasi yang tersedia secara berkala, tidak untuk informasi yang
dikecualikan atau dengan kriteria tertentu
3. Acuan

3.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3.3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
4. Definisi Istilah

5. Tanggung jawab dan Wewenang
5.1 Petugas Humas dan PILT
5.2 Kepala Subbagian Humas
5.3 Kepala Bagian Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
5.4 Kepala Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
6. Tata Cara

1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID
dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan.
Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan
tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi
2. Atasan PPID menetapka tim fasilita segketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian
sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana
3. Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan bernggotakan PPID
Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang
sesuai dengan kebutuhan
4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada
Atasan PPID
5. Upaya penyelesaian senketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai
Dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak
memuaskan Pemohon Informasi.
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SOP
Pengelolaan Permohonan Informasi
PPID melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan
tidak langsung melalui media cetak dan elektronik:
a. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang
dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai
berikut:
1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi formulir
permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP/SIM/Paspor/KTM
pemohon dan pengguna informasi
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik
kepada pemohon informasi publik
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan
formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh
pemohon informasi publik
4. Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh
pemohon / pengguna informasi. Apabila informasi yang diminta masuk
dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada
Pengguna Informasi Publik
b. Untuk memenuhi Layanan informasi yang tersedia dan duumumkan secara
berkala melalui media baik online maupun cetak, pejabat pengelola informasi
dan dokumentasi Desa Donorojo memberikan
Jangka Waktu Penyelesaian Informasi
a) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik
dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang
telah ditentukan
b) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi permintaan
informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi
permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan
perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak
c) Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-lambatnya
(tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan
d) Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga
dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, serta biaya
apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila
permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan
dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU Komisi Informasi Pusat (KIP)
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PROSEDUR
Pengelolaan Permohonan Informasi
1. Tujuan

Untuk mempermudah dalam hal melakukan Pengelolaan Permohonan Informasi
publik di lingkungan Desa Donorojo , Pacitan
2. Ruang Lingkup

Meliputi Pengelolaan Permohonan Informasi
Publik dibawah wewenang Desa Donorojo , Pacitan dengan jenis
informasi yang tersedia setiap saat dan infomasi yang tersedia secara berkala, tidak untuk informasi yang
dikecualikan atau dengan kriteria tertentu
3. Acuan

3.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3.3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
4. Definisi Istilah

5. Tanggung jawab dan Wewenang
5.1 Petugas Humas dan PILT
5.2 Kepala Subbagian Humas
5.3 Kepala Bagian Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
5.4 Kepala Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
6. Tata Cara

1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID
dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan.
Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan
tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi
2. Atasan PPID menetapka tim fasilita segketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian
sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana
3. Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan bernggotakan PPID
Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang
sesuai dengan kebutuhan
4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada
Atasan PPID
5. Upaya penyelesaian senketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai
Dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak
memuaskan Pemohon Informasi.
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