
BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 5 TAHUN 2OL4

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

Menimbang a.

\leneingat : 1.

b.

C.

BUPATI CIAN.]UR,

bahn,a daleirn rangka me\vujudkan penyelenggaraan
pemerinLahan yang baik, terbuka dan akuntabel,
keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga
perlu adanya sistem pelayanan informasi;

bahwa untuk dapat menyediakan informasi yang dapat
dipertanggur"rgjawabkern, pcrlu adanya pedoman dalam
pengelolaan informasi dan dokumentasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, periu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
KabupaLcn Cianjur;

Undang-Undang Nomor l4 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purrvakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Dae rah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jau,a Barar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 31, 'lambahan l.cmbaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17. Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a286);
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 1S Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengel<tlaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negnra Republik indonesia
Tahun 2OA4 Nomor 66, 'i'ambahan Lembaran Negara
Repubiik Irrdonesia Nomor aaOO);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l2S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457)
sebagaimana telah bcberapakali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a\a4);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukatan lnformasi Purblik (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor aSae;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndoncsia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 T'ahun 2OOg tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2OO9 Nomor 752, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);
Peraturan Pemerintah Nom<tr 58 Tahun 2005 tentang
Pcngcl<>laan Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indoncsia'lahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 457g),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Penyusunan dan Penerapan Standar pelalr2nan Minimal
(Lembaran Ne gara Republik Indonesra Tahun 2Ot5
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Rep _.1;- ..
Indonesiar Nomor a535);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahr_rn 2005 _;t--::--S
Pedoman Pembinaan dan Pengau.asan penr-erer-gga:a;.:-
Pemerintahan Daerah (Lembaran \ega:a R-_ : *: -_.:
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1c5. l-::-:1:-..:--
Lembaran Negara Republik Indonesia \oi:.c,: --=,..1 .

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tanur l,,,ii _::-:r:tg
Pelaporar-r Keuangan dan Kinerja Insia:ts: pe::,,:-::_a:-
(Lembar:rn Negara Republik Indonesr.i Tah-tn ti_r,,,3
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1.4 Tahun 2O0g
tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran
Ncgara Repurblik indoncsra Tahun 20lO Nomor gg,
Tambahan Lcmbar-an Ncgerra Rcpublik Inclonesia Nomor
slae);

L4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2O1O
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun
2008 tentang Organisasi pemerintahan Daerah dan
Pembentukan organisasi perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2013 terntang Pe rubahan Ketiga Atas peraturan
Dae rerh Nomor A7 Tahun 2008 tentang Organisasi
Pemcri'Lzrhan Darc.ah dan pembentukan organisasi
PerangkaL Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran
Daerah Kabupaten CianjurTahun 2Ol3 Nomor 9);

MtrMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TtrNTANG ptrDoMAN PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMtrNTASI DI LINGKUNGAN
PEMERIN'I'A}_I KABUPATEN CIAN.JUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal l
Dalam Peraturan Bupati ini, l.ang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cittnjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan url'lsan

pemerintahan oleh pemerintah daerah clan DpRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kcsatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 191r.

3. Akses Informasi adalah kemudahan ]-ang clioe.ka:r
kepada seseorang atau mas\.arakat untuk mer-pe:,^e:-
informasi publik yang dibutuhkan.

4. Akuntabilitas adalah per*'ujudan ke,,r a:icar si:-a:
rtrganisasi perangkat daerah di lingki-rnga: pr::-::-:---;:--
Kabupaten Cianjur untuk mempenarg_q-,.:--lr-,, :t:-:r--
pengelolaan sumber dar-a dan pelaxsanaa:: :^:t--::.-r-_
yang dipercayakan kepadan\.a dalam rar:gka r-:r:af :_::--
tujuan yang telah ditetapkan meia,ui nec:a
pertanggungjawaban berupar laporan akuntabiirias
kinerja secara periodik.



5.

6.

7.

R

9.

10.

11.

Dokumen adalah daLa, cartertan danlatau keterangan
yang dibr-rat dan/atau dilcrima oleh Pemerintah
Kabupaten Cianjur daiam rangka peiaksanaan kegiatan
baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun
terekam dalam bentuk apapun yang dapat dilihat, dibaca
atau didengar.

Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data,
catatan dan latau keterangan yang dibuat dan/atau
diterima oieh Pemerir-rtah Kabupaten Cianjur.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat
dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan daiam
berbagai kemasan dan f<rrmat sesuai dengan
perkembanFlan teknok>gi informasi dan komunikasi
secara elektronik atau non-clcktronik.

Informasi Publik adalah inforriasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, danlatau diterima oleh
suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara danlatau
penyelenggara dan pcnyelenggaraan badan publik
lainnya, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Pubiik serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik.

Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan
dokumentasi secarra sistemaLis bcrclasarkan tugas pokok
dan fungsi organisasi serta kalegori inlormasi.
Pelayanan lnlbrmasi adnlah jasa yang diberikan oleh
Pemerintah Kabupate n Cianjur kepada masyarakat
pengguna informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang
selanjutnya dise but PPID adalah pejabat yang
bertanggungjarr,r,ab clibidang penylmpanan,
pendokunrentasian, penvcdiaan, danlatau pelayanan
informasi di Pemerintah Kabupaten Cianjur. Dengan
demikian PPID bertanggung jawab untuk merencanakan.
mengorganisasikan, melaksanakan, mengau'asi. dan
mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dal
pelayanan informasi purblik.

12. Pejabr:rt F ungsioniil Per-igek;1a lnlormasi iar Dc,<-.::-::-::.-
Si, yang selanjLlLn\ a disebut PF PID acr--=:-- -t - -t---
fungsional yang ditunjuk uintuk memba:-i--. ?P-l *,-.::-
melaksanakan tugas dan I'ungsi pen9. - - -:..:r. -i.:--
pelayanan informasi publik di lingkunea:- -:g:.:--.s1s-
perangkat daerah, seperti : Pranata H ::ras. ?: -:-=..'.2
Komputer, Arsiparis, Pustaka\\'an da: :e'a:a. - -.:---S- - ---:.-

lainnya sesr:zri dengan kebutuhan
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13. Pengguna Informasi Publik
menggunakan informasi publik
dalam Undang-Undang Nomor
Keterbukaan Informasi Publik,

14. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara
danlatau badan hukum [ndonesia yang mengajukan
permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

15. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan,
penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan,
dan penyajieln dokumen secara sistematis.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PPID

Bagian Kesatu

Kedudurkan

Pasal 2

PPID merupakan pejabat struktural yang ditunjuk untuk
melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan
pelayanan informasi pubtik di iingkungan pemerintah
Kabupatcn Ciirnjur.

PPID harus memiliki kompetensi di bidang pengelolaan
dokumen, pengolahan data dan pelayanan informasi.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Tugas PPID adalah merencanakan dan mengorganisasi-
kan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan
informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
a\-at (1), PPID menvelenggarakan fungsi:

a. Penghimpunan inforntarsi publik dan seluruh
organisasi perangkat daerah di llngkungan
Pemerintah Kabupaten Cianjur;

b. Penataan dan penyimpanan informasi publik ] ang
diperoleh dari seluruh organisasi perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur:

c. Penyclcksian clan pengujian informasi publi< l ans
termasuk clalam kalegorl dikccuaiikan da:r it:r:r:.as-
]-ang tcrbuka untuk publik;

d. Penyelesaian sengketa pelat-anan informasi.
Dalam melaksanakan tugasu,a PPID dibantu oleh PPID
Pernhantrr rlqn Ptr'PIn

adalah orang yang
sebagaimana yang diatur
14 Tahun 2008 tentang

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi PPID terdiri dari:

a. Dewan Pertimbangan;

b. Koordinator;

c. Wakil Koordinator;

d. Pengeiolaan Informasi;

e. Pelayanan informasi;

f. Dokumentasi dan Arsip;

g. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

(2) Bagan susunan organisasi PPID tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 5

(1) Tata kerja Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
meliputi empat fungsi:

a. Pengelolaan Informasi.

Urusan pengelolaan informasi dilaksanakan oleh
Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

b. Pelayanan Informasi.

Urusan pelayanan informasi publlk dilaksanakan oleh
Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Cianjur.

c. Dokumentasi dan Arsip.

Urusan dokumentasi dan arsip dilaksanakan oleh
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten
Cianjur dan Sub Bagian Hubungan Masyarakat pada
Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

Urusan advokasi pengaduan dan penyelesaian
sengketa informasi publik dilaksanakan oleh Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
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BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN
SUSUNAN ORGANISASI PFPID

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 6

(1) PFPID merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk membantu PPID dan berkedudukan di organisasi
perangkat daerah masing-masing.

(2) PFPID memiliki kompetensi di bidang pengelolaan
informasi dan dokumen serta pelaksanaan pelayanan
informasi publik.

(3) PFPID diusulkan oleh atasan pejabat fungsional dan
ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Cianjur.

(4) PFPID terdiri dari arsiparis, pranata komputer, pranata
humas, pustakawan, dan pcjabat fungsional lainnya yang
diperlukan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 7

PFPID mempunyai tugas membantu PplD dalam pengelolaan
informasi dan dokumen di lingkungan pemerintah
Kabupaten Cianjur, mcliputi:
a. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi

dari seluruh unit kerja pada organisasi perangkat daerah
di lingkungannya;

b. Pengolahan, penataan, dan penyimpan data danlatau
informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja pada
organisasi perangkat daerah di lingkungannya;

c. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang
termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi
].ang dibuka untuk publik;

d. Bekerja sama dengan pejabat pada unit pemilik informasi
untuk melakukan pengujian gLlna menentukan
aksesibilitas alas suatu informasi.

BAB IV

MtrKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN,
PENDOKUMENTASIAN, PELAYANAN iNFORMASI

DAN PtrNYELtrSAIAN StrNG'KtrTA INF'ORMASI

Pasal 8

Dalam rangka pelayanan informasi yang akurat, lengkap dan
tidak menyesatkan, maka seluruh organisasi perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu
melakukan nenselolaan informasi secara he.ik knnsis,fen rlqn
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a. Pengumpulan informasi;
b. Pengklasifikasian informasi;
c. Pendokumentasian inforrnasi, dan
d. Pelayanan informasi.

Bagian Kesatu

Pengumpulan Informasi

Pasal 9

Kegiatan pengumpulan informasi merupakan tahap yang
sangat pe nting dalam pengelolaan informasi dan
dokumentasi. Beberarpa hal yaing harus diperhatikan oleh
setiap organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cianjur, adalah:

1. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas
penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan akan
diiaksanakan oleh setiap organisasi perangkat daerah;

2. Informasi yang dikumpuikan adalah informasi yang
berkuaiitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing organisasi perangkat daerah yang
bersangkutan;

3. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari
pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis;

4. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan
pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi di satuan kerjanya, sedangkan arsip
statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi
perangkat daerah bersangkutan;

5. Penyediaan informasi dilaksanakan dengan
memperhatikan tahapan sebagai berikut:

a. Mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya;
b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi;
c. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
d. Membuat daftar jenis-jenis informasi clan dokumen.

Bagian Kedua

Pen gklasifikasian Informasi

Pasal 10

Dalam proses pengklasifikasian informasi dibagi menjadi dua
kelompok yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi
yang dikecualikan.

A. informasi yang bersif'at publik. 
,

Informasi yang bersifat publik dikelompokkan
berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas
pokok, fungsi dan kegiatan setiap organisasi perangkat
daerah.

Pengelompokan informasi yang bersifat publik meliputi:
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1 . Informasi publik yang rn ajib disediakan dan
diumurmkan secara berkala meliputi:

a. Informasi yang berkaitan dengan organisasi
perangkat daerah;

b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja
organisasi perangkat dacrah;

c. Informasi mengenai laporan keuangan; danlatau

d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan;

e. Informasi yang lebih detail atas permintaan
pemohon.

Pengumpulan informasi publik sebagaimana
dimaksud pada huruf a s.d e dilakukan oleh masing-
masing PPID Pembantu di masing-masing organisasi
perangkat daerah yang mempunyai wewenang sesuai
tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan
informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala.

2. Informasi publik yang wqib diumumkan secara serta
merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat
hidup orang banyak dan ketertiban umr-lm.

3. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat di
organisasi perangkat daerah, meliputi :

a. Daftar seiuruh informasi publik yang berada di
bar.r,ah penguasaannya) tidak termasuk informasi
yang clikercuaiikan;

b. I{asil keputusan pimpinan Pemerintah Kabupaten
Cianjur dan latar belakang pertimbangannya;

c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen
pendukungnya;

d. Rencana kerla program/kegiatan termasuk di
dalamnya perkiraan pcngeluaran tahunan;

e. Perjanjian Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan
pihak ketiga;

f. Informasi dan kebr.lakan yang disampaikan Pejabat
Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk
umum,

g. Prosedur kerja pegau,ai Pemerintah Kabupaten
Cianjur yang berkaitan dengan pelayanan
masyarakat; danlatau

h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi
publik sebagaimana diatur daiam Undang-Undang.

B. Informasi yang dikecualikan.

Dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan,
perlu diperhatikan ha1-hal sebagai berikut:
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6.

Informasi yang dikecualikan adalah informasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal i8
Undang-Undang Nomor l4 Tahun 2008;

Prinsip-prinsip ),ang harus dipe rhatikan dalam
msrn gc lom po kka n in li> rma si _va n g dl kecualikan :

a. Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi
yang dikecualikan harus benar-benar mengacu
pada metode yang valid dan mengedepankan
obyektivitas;

b. Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan
harrlLs terbatas pada inlormasi tertentu untuk
menghindari penafsiran yang subyektif dan
kesewenang-wenangan;

c. Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang
secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan
publik yang lebih besar menghendakinya.

PengecuLalinn harus mclalui met<>de uji konsekuensi
baharya (corusequential harm test) yang mendasari
penentuan suatu inlbrmasi harus dirahasiakan
apabila informasi tersebut dibuka.

Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka
atau ditutup secara obyektif, maka metode di atas
dilengkapi dengan uji kepentingan publik (balarucing
public interest test) yang mendasari penentuan
informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan
publik,

Pengklasifikasian akses informasi harus disertai
pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari
sisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan
kearnanan.

Usulan klasifikasi akscs inforrnasi sebagaimana
tersebut pada angka 1 dan 2 diajukan oleh satuan
kerja perangkat daerah yang memiliki kemandirian
dalam mengeiola kegiatan, anggaran dan
administrasi.

7. Pene tapan sebagaimana tersebut pada angka 3
diiakukan melalui rapat pimpinan.

Bagian Ketiga

Pend okumentasian Informasi

Pasal 1 1

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan
data dan informasi, catatan danlatau keterangan yang
dibuat danlatau diterima oleh organisasi perangkat daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur guna
membantu PPID dalam melayani pcrmintaan informasi.

2.

aJ.

4.

5.
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Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi:

a. Deskripsi informasi,
Setiap organisasi perangkat daerah membuat ringkasan
untuk masing-masing jenis informasi.

b. Memverifikasi Informasi.
Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis
kegiatannya.

c. Otentikasi informasi.
Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui
validasi informasi oleh setiap organisasi perangkat daerah.

d. Pemberian kode informasi.
Dilakukan untuk mempermudah pencarian informasi yang
dibutuhkan melalui metode pengkodean yang ditentukan
oleh masing-masing organiseisi perangkat daerah.

Pengkodean informasi meliputi:

1) Kode klasifikasi disusun dan ditentukan dengan
menggunakan kombinasi huruf dan angka;

2) Kode huruf digunakan untuk memberi tanda pengenal
kelompok primer atau h-rngsi;

3) Kode angka dua digit untuk memberi tanda pengenal
kelompok tersier atau kegiatan.

e. Penataan dan penyimpanan informasi.

Penataan dan penylmpanan dilakukan agar dokumentasi
dan informasi lebih sistematis.

Bagian Keempat

Pelayanan Informasi

Pasai 12

(1) Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan
pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui desk
lavanan inlormasi publik, memberikan layanan langsung dan
lavanan 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 me r-rgisi formulir pt'rmintaan informasi dengan
melampirkan pe1a1'snst {otocopy KTP pemohon dan
pengguna informasi.

2) Petugas memberikan tanda bukti penerima permintaan
informasi publik kepada pemohon informasi publik.

3) Petugas memproses permrntaan pemohon informasi
publik sesuai dengan formuiir permintaan informasi
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4) Petugas memenuhi. permintaan informasi sesuai
dengan yang diminta oieh 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. Layanan informasi melalui media baik online maupun
cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan
diumurnkan secara berkala dilayani melalui website
Pemerintah Kabupaten Cianjur dan media cetak yang
tersedia.

c. Jangka Waktu Penyelesaian.

1) Proses pe nyelesaian untuk memenuhi permintaan
pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon
informasi pi,rblik memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan.

2) Waklu penyelesaian diiaksanakan paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak informasi melalui
pemberitahuan tertulis, Pemberitahuan ini meliputi
permintaan informasi ditcrima, permintaan informasi
ditolak, dan porpanjangan waktu pemberitahuan
permohonan dilerima atai-r ditolak.

3) Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka
waktu penyelesaian selambat-iambatnya 7 (tujuh) hari
kerja sejak tanggapan pertama diberikan.

4) .Jika permohonan informarsi diterima, maka dalam
surat pemberitahuan juga dicantumkan materi
informasi yang diberikan, format informasi, apakah
dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya
apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan
atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak,
maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan
penolakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14
Tahr-rn 2008 Lentang Ketcrbukaan Informasi Publik.

I --r--.: pelaranan informasi tercanlllm dalam Lampiran il yang
:ren-lpakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
.:ri.

Bagian Kc'1ima

Penr'elesaian Scr-rgketa Inlormasi

Pasal 13

Mekanisme Penr-elesaian Sengketa Informasi:

i. PPID )'ang akan menolak memberikan informasi publik yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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a. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna
informasi yang akan ditolak;

b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan
SKPD yang terkait paling lambat 3 hari keqa setelah surat
keberatan diterima PPID;

c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita
acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik,

2. PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang
disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis, harus
melalui prosedur sebagai berikut:

a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan
pemohon dan I atau pengguna informasi;

b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan
SKPD yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat
keberatan diterima PPID;

c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita
acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

3. Penyelesaian Sengketa Informasi, harus melalui prosedur
sebagai berikut:

a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;

b. PPID menyLrsLrn kajian dan pertimbangan hukum untuk
disampaikan kepada Atasan PPID;

c. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi,
PIUN dan MA, maka PPID melakukan pendampingan
hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 14

Setiap tahun PPID wajib menyampaikan laporan yang meliputi:

a. Jumlah permintaan informasi yang diterima;

b. Waktu yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam
memenuhi. setiap permintaan inlbrmasi;

c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi, danl
atau alasan penolakan permintaan informasi.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 17 Maret 2Ol4
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 17 Maret 2Ol4

IS DAERAH
CIANJUR,

MUTAQIN

I KABUPATENBERITA DAERAH CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 5


