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1.1 Latar Belakang 

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
mewajibkan seluruh Badan Publik, termasuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 

Kantor Wilayah Hukum dan HAM, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, untuk 
menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di 

bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang 
dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Adapun setiap Informasi Publik harus dapat 

diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, 
dan cara sederhana. Agar pelayanan informasi tersebut dapat terlaksana, maka 

dukungan dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu keniscayaan.  
  

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik Indonesia Nomor M.HH-
01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan. 

 
Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

memandatkan kepada penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan 
menerapkan standar pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan 

terukur. 
 

Standar setidaknya tersebut terdiri dari 14 komponen, yaitu: dasar hukum; persyaratan; 
sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk 

pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana; pengawasan 
internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan 

pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar 
pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen 

untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan 
evaluasi kinerja pelaksana. 

 
Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu menyusun standar Pelayanan 

Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 
Kantor Wilayah Hukum dan HAM, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Standar 

tersebut menitikberatkan pada jenis pelayanan permohonan informasi melalui meja 
informasi yang didukung sistem teknologi informasi. 

 
1.2  Dasar Hukum 

 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bagian Pembinaan 

pada Bab II Pasal 5 yang menyebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan 
dilaksanakan berdasarkan asas :  

a. Pengayoman;  
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;  

c. Pendidikan;  
d. Pembimbingan;  

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;  
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan  

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang 
tertentu.  
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2. Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

pada  Pasal 7 yang menyatakan bahwa :  
(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan 

Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon 
Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan 
tidak menyesatkan. 

(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan 
Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan 

dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien 
sehingga dapat diakses dengan mudah. 

(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan 
yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. 

(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat 
pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan 

keamanan negara. 
(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau 
media elektronik dan non-elektronik. 

 
3. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Bab V  pada bagian Kesatu tentang 
Standar Pelayanan pada Pasal 20 yang menyebutkan bahwa :  

(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan 
dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, 

dan kondisi lingkungan. 
(2) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak 
terkait. 

(3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung 

dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan 
musyawarah, serta memperhatikan keberagaman. 

(5) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam 

peraturan pemerintah. 
 

Selain itu pada Pasal 21 juga menerangkan bahwa  Komponen standar pelayanan 
sekurang-kurangnya meliputi :  

a. Dasar Hukum; 
b. Persyaratan; 

c. Sistem, mekanisme, dan prosedur; 
d. Jangka waktu penyelesaian; 

e. Biaya/tarif; 
f. Produk pelayanan; 

g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; 
h. Kompetensi pelaksana; 

i. Pengawasan internal; 
j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; 
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k. Jumlah Pelaksana; 
l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan 

sesuai dengan standar pelayanan; 
m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen 

untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; 
dan 

n. Evaluasi Kinerja Pelaksana. 
 

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 
Informasi Publik pada Bagian Kedua tentang Kewajiban Badan Publik dalam 

Pelayanan Informasi Pasal 4 yang menyebutkan bahwa Badan Publik wajib: 
a. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan 

Informasi Publik sesuai dengan  peraturan ini; 
b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk 

mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien; 
 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.H-01.IN.04.03 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang menerangkan 

dalam kaitannya dengan Informasi Pemasyarakatan terdapat di Pasal 2  yang 
menyebutkan bahwa :  

(1) Informasi Pemasyarakatan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap 
pengguna Informasi, kecuali Informasi yang dikecualikan. 

(2) Informasi Pemasyarakatan yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan 
rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan 

kepentingan umum serta didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang 
timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat. 

(3) Informasi Pemasyarakatan harus dapat diperoleh setiap pemohon dengan cepat 
dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 

(4) Informasi Pemasyarakatan yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan 
Undang-Undang yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik, 

kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang 
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada publik serta 

telah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi 
Pemasyarakatan dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada 

membukanya atau sebaliknya. 
 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di 

Pasal 22 menyebutkan bahwa  
(1) Setiap Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar 

Pelayanan. 
(2) Penyelenggara dalam menyusun Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait serta 
mengacu pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(3) Petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan 

sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.  
 

(dalam hal ini Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan) 
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1.3  Definisi Global dan Detail Standar 

 
1. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 
2. 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 

dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. 

3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim, dan/atau diterima oleh Pemasyarakatan serta informasi lain yang 
berkaitan dengan kepentingan publik sesuai dengan Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik.  
4. Organisasi Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Pemasyarakatan 

adalah unsur lembaga pemerintahan yang melaksanakan sebagian 
kekuasaan negara di bidang Pemasyarakatan berdasarkan undang-undang 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan. 

5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut 
PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di 
Pemasyarakatan dan bertanggungjawab langsung kepada Penanggungjawab 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik selaku atasan PPID. 
6. Penanggungjawab Pelayanan Informasi Publik atau disebut sebagai 

Atasan PPID,  yang selanjutnya dalam standar pelayanan ini disebut 
Penanggungjawab adalah pejabat Eselon I di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM, dan 
Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang bertugas dan 

bertanggungjawab dalam menjalankan standar pelayanan ini. 
7. Pejabat Informasi adalah pejabat Pemasyarakatan yang bertanggungjawab 

dibidang penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan Informasi 

Publik di satuan kerjanya. 
8. Petugas Informasi adalah pejabat Pemasyarakatan yang bertanggungjawab 

memberikan dukungan teknis bagi pelaksanaan tugas Pejabat Informasi 
dalam penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan Informasi Publik 

di satuan kerjanya. 
9. Admin adalah staf Pemasyarakatan yang bertanggungjawab memberikan 

layanan Informasi Publik melalui surat elektonik. 
10. Meja Informasi adalah tempat pelayanan Informasi Publik serta berbagai 

sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang 
bertujuan memudahkan perolehan Informasi Publik di Pemasyarakatan. 

11. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara 

sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada dibawah 
penguasaan Pemasyarakatan, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. 

12. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi 
publik sebagaimana diatur dalam Standar Pelayanan ini. 

13. Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau Badan Hukum 
Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik berdasarkan 

Standar Pelayanan ini. 
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14. Surat elektronik yang selanjutnya disebut surel adalah email 
15. Aplikasi adalah pengolah atau suatu program yang siap digunakan 

16. Sistem Database Pemasyarakatan adalah merupakan aplikasi yang 

berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan Unit Pelaksana Teknis, 
Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 

17. SMS Gateway adalah suatu sistem pelaporan jumlah warga binaan 

pemasyarakatan dan data-data lain yang berkaitan dengan Pemasyarakatan 

berbasis SMS dan Web. Sistem ini menyediakan sarana pelaporan terpusat 

melalui media SMS maupun Web sesuai dengan ketersediaan akses untuk 

setiap satuan kerja. Informasi yang diterima juga dapat diakses oleh publik 

melalui website. SMS Gateway ini bersifat harian, bulanan dan tahunan 

dengan isi pelaporan yang berbeda. 

 

 
 

 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PPID 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

PENANGGUNGJAWAB 

 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI 
 

 

PEJABAT INFORMASI 

 

 

PETUGAS INFORMASI 

 

ADMIN 

 

PETUGAS MEJA INFORMASI 
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1.4 Maksud dan Tujuan 

 

A. Maksud 
 

Sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 
Pelayanan Informasi Publik berbasis Teknologi Informasi di Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Hukum dan HAM, dan Unit Pelaksana Teknis 
Pemasyarakatan. 

  
B. Tujuan 

 
a. Menjadi panduan bagi Divisi Pemasyarakatan dalam melakukan 

Pelayanan Informasi untuk UPT Pemasyarakatan di wilayahnya. 
b. Menjadi panduan bagi UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan 

kegiatan Pelayanan Informasi. 
c. Mengingkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik yang cepat, mudah, 

terjangkau, dan terukur di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor 
Wilayah Hukum dan HAM, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.  

 
1.5. Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

 
Tabel 1.  Tabel Kebutuhan Jumlah dan Kompetensi Pelaksana Kegiatan 

Pelayanan informasi 

No Pelaksana Jumlah  Kompetensi khusus Lingkup tugas 

1. Penanggung 

jawab 

1 orang  Mampu 

memberikan arahan 
dan pengawasan 

dalam rangka 

peningkatan 
kualitas pelayanan 

 

Mengawasi dan menerapkan 

sanksi terhadap implementasi 
pelayanan informasi publik di 

Pemasyarakatan 

2. PPID 1 orang  Memahami teknis 
uji konsekuensi 

dan uji kepentingan 

publik 

 Memahami teknis 

pengecualian 
informasi 

 

Melaksanakan penyediaan dan 
pelayanan Informasi Publik 

baik melalui pengumuman 

maupun permohonan 
Informasi Publik; dan 

menyelenggarakan Meja 
Informasi 

3. Pejabat 

informasi 

Pejabat yang 

ditunjuk dan 
ditetapkan 

dalam surat 
Keputusan 

pada satuan 

kerja. 
 

 Bertanggungjawab 

atas informasi 
publik yang ada 

pada satuan 
kerjanya. 

 

Menverifikasi, memilah 

menyimpan, 
mendokumentasikan, dan 

menyediakan Informasi 
Publik yang berada di satuan 

kerjanya untuk disampaikan 

kepada PPID 

4. Petugas 

Informasi 

Petugas yang 

ditunjuk dan 
ditetapkan 

dalam Surat 

Keputusan 
pada satuan 

kerja. 

 Memahami jenis 

informasi publik 
yang ada pada 

satuan kerjanya; 

 Mampu 
menyimpan, 

mendokumentasika

Membantu Pejabat Informasi 

dalam menyimpan, 
mendokumentasikan, dan 

menyediakan Informasi 

Publik yang berada di satuan 
kerjanya untuk di sampaikan 

kepada PPID 
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Kompetensi umum dari setiap pelaksana pelayanan adalah bahwa Pelaksana 

Pelayanan Informasi harus memahami ketentuan terkait Keterbukaan Informasi 

Publik serta ketentuan lain yang terkait dengan layanan informasi publik.  

 

 

1.6 Kebutuhan Sarana dan Prasarana 

 

Tabel 2.  Kebutuhan Sarana dan Prasarana Standar Pelayanan Informasi 

 

No Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan 

1. Perangkat Komputer 2 unit  

2. Meja Informasi 2 unit  

3. Kursi 4 unit  

4. Kursi/bangku tunggu 2 unit  

5. Jaringan internet dan intranet 2 line  

6. Sistem Database Pemasyarakatan 

(SDP) 

1 unit  

7. Alamat surel resmi untuk 
pelayanan informasi dan 

pengaduan informasi 

1 unit  

8. Aplikasi 
pelayananinformasiberbasis 

elektronik (sistem administrasi) 

1 unit  

9. Telepon dan Fax 1 unit  

10 CCTV 1 unit  

11 Scanner 1 unit  

 

 
 

 
 

 
 

 n, dan menelusuri 

informasi publik 
yang ada pada 

satuan kerjanya. 
 

5. Petugas Meja 

Informasi 

2 orang  Menguasai 

program komputer, 

aplikasi layanan 
informasi, dan 

sistem Database 
pemasyarakatan; 

 Memiliki 

kemampuan 
komunikasi dan 

pelayanan yang 

baik. 
 

Menyelenggarakan pelayanan 

Informasi Publik, termasuk 

menerima keberatan / 
pengaduan atas pelayanan 

Informasi Publik dengan 
dukungan teknologi informasi 



8 
 

 
1.7 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

 

1.7.1 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Informasi berdasarkan 

Surat Eletronik 

 

 Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon informasi 

adalah  : 

 

a. Pemohon adalah Warga Negara / Badan Hukum Indonesia; 

b. Pemohon memiliki identitas yang masih berlaku 

(KTP/SIM/Paspor untuk pemohon perorangan; atau Pengesahan 

Pendirian Badan  Hukum). 
 

 Mekanisme dan Prosedur 

 

a. Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi publik 

secara elektronik (surel/email) kepada PPID dengan alamat 
layananinfopublik@ppid.ditjenpas.go.id, dengan judul/subjek 
surel: “Permohonan Informasi Publik”; diusulkan agar pelayanan 

informasi dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja, untuk 
itu setiap satuan kerja harus memiliki alamat email yang 

terstandarisasi 
 

b. Untuk pemohon perorangan melampirkan (attach) pindaian (hasil 
scan) identitas Kartu Tanda Penduduk/SIM/Paspor yang berlaku, 

pada surel sebagaimana huruf a; 
 

 
c. Untuk pemohon Badan Hukum melampirkan (attach) pindaian 

(hasil scan) Pengesahan Pendirian Badan Hukum yang berlaku, 
pada surel sebagaimana huruf a; 

 
d. Pemohon menyebutkan dengan jelas: 

1. Nama lengkap; 
2. Alamat; 

3. Pekerjaan/Bidang Usaha; 
4. Nomor telepon; 

5. Rincian informasi yang dibutuhkan; 
6. Tujuan penggunaan informasi. 

 
e. Pemohon menerima pemberitahuan melalui surel dengan 

judul/subjek: “Pemberitahuan atas Permohonan dengan No. 
Register XXX”, yang memuat : 

 
1. Pemberitahuan bahwa permohonan informasi telah di 

register; 
2. Nomor dan tanggal register permohonan informasi; 

3. Untuk informasi yang dapat diberikan: 
a. Penguasaan informasi yang dimohon; 

b. Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi; 
4. Untuk informasi yang tidak dapat diberikan: 

mailto:layananinfopublik@ppid.ditjenpas.go.id
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a. Alasan tidak dapat diberikannya informasi (belum 
dikuasai/belum didokumentasikan); 

b. Jangka waktu penyediaan informasi yang belum 
didokumentasikan. 

5. Nama dan tertanda dari PPID; 
6. Lampiran (attachment) pemberitahuan tertulis dalam format 

pdf. 
 

f. Untuk permohonan yang dikabulkan, pemohon akan menerima 
surel dengan judul/subjek: “Penyampaian Informasi atas 

Permohonan dengan No. Register XXX”, beserta lampiran 
informasi yang diberikan dalam format pdf. 

 
g. Untuk permohonan yang di tolak, Pemohon akan menerima surel 

dengan judul/subjek: “Penolakan Permohonan atas Permohonan 
dengan No. RegisterXXX”, yang memuat: 

 

1. Pernyataan bahwa informasi yang dimohon adalah 

informasi yang dikecualikan; 
2. Alasan pengecualian informasi berdasarkan Undang-

Undang; 
3. Konsekuensi yang ditimbulkan jika informasi diberikan; 

4. Lampiran (attachment) Surat Keputusan PPID tentang 
penolakan permohonan dalam format pdf. 

 

1.7.2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Informasi yang 

Tersedia  di Meja Informasi 

 

 Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon informasi 

adalah : 

 

a.   Pemohon adalah Warga Negara / Badan Hukum Indonesia; 

b. Pemohon memiliki identitas yang masih berlaku (KTP/SIM  
Paspor untuk pemohon perorangan; atau Pengesahan Badan 

Hukum). 
 

 Mekanisme dan prosedur 

 

a. Pemohon datang ke meja informasi; 

b. Pemohon menyampaikan informasi yang ingin diperoleh dan 

menyerahkan tanda pengenal identitas yang berlaku; 
c. Petugas mengisi formulir permohonan informasi pada aplikasi 

pelayanan informasi di meja informasi; 

d. Pemohon menerima salinan Formulir Permohonan Informasi 

Publik yang tercetak sebagai tanda terima; 
e. Apabila informasi yang diminta tersedia di meja informasi, maka 

Pemohon dapat secara langsung mendapatkan akses terhadap 

informasi yang dimohon; 
f. Apabila informasi yang diminta tidak tersedia di meja informasi 

maka pemohon menerima pemberitahuan tertulis yang tercetak 

yang memuat : 
a) Nomor dan tanggal Register permohonan informasi; 
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b) Untuk informasi yang dapat diberikan: 
1. Penguasaan informasi yang dimohon; 

2. Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi; 
c) Untuk informasi yang tidak dapat diberikan: 

1. Alasan tidak dapat diberikannya informasi (belum 
dikuasai/belum didokumentasikan); 

2. Jangka waktu penyediaan informasi yang belum 
didokumentasikan. 

g. Untuk permohonan yang dikabulkan, Pemohon akan menerima 

informasi yang dimohon. 
h. Untuk permohonan yang ditolak, Pemohon akan menerima Surat 

Keputusan PPID Tentang Penolakan Permohonan, yang memuat : 

1. Pernyataan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi 
yang dikecualikan; 

2. Alasan pengecualian informasi berdasarkan undang-undang; 
3. Konsekuensi yang ditimbulkan jika informasi diberikan; 

4. Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan. 
 

 Pengawasan 

 

a. Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari staf sampai 
dengan Direktur Informasi dan Komunikasi; 

b. Sarana pengawasan yang dipergunakan adalah laporan yang 
dibuat dari setiap kegiatan. 

 

 Jaminan pelayanan 

 

a. Asas Pelayanan Informasi  Publik : 

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses 
oleh setiap Pengguna Informasi Publik; 

2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan 
terbatas; 

3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap 
Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, 

biaya ringan, dan cara sederhana. 
b. Pemohon mendapatkan pemberitahuan tertulis, perihal dapat 

atau tidaknya informasi yang dimohon diberikan; 
c. Dalam hal permohonan informasi ditolak, pemohon 

mendapatkan alasan pengecualian berdasarkan undang-undang 
secara tertulis. 

d. Pelayanan informasi publik di Pemasyarakatan dilaksanakan 
dengan semboyan: “Ayo Kerja, Kami PASTI (Profesional, 

Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif)” 
 

 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 

 

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib 

melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan seksama 
dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik 

tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang; 



11 
 

b. Aplikasi pelayanan informasi  yang digunakan oleh Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan adalah aplikasi resmi yang memiliki 

sistem perlindungan dan keamanan informasi; 
c. Data pribadi pemohon informasi dilindungi sebagaimana 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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1.8 Jangka Waktu Penyelesaian 

 

 

Tabel 3.  Pelayanan Informasi Publik Berbasis Permohonan (Informasi Melalui Surat Eletronik) 

 

Diagram alur       

Aktivitas 

 

 

 
Menerima 

Permohonan 
informasi melalui 

email ke PPID 

Memeriksa 
kelengkapan & 

persyaratan 

administratif 
permohonan 

informasi 

Mencatat 
permohonan yang 

sudah lengkap ke 
dalam Buku Register 

Penerimaan 

Menyerahkan  email 
pemberitahuan  atas 

permohonan yang 
sudah masuk dengan 

Nomor  Register 

Untuk informasi 
yang sudah tersedia 

langsung 
dilampirkan bersama 

Nomor  Register 

Untuk Permohonan 

yang ditolak dikirim 
No. Register 

penolakan yang 

memuat alasan 
informasi yang 

dikecualikan 
 

Persyaratan/ 

Kelengkapan 

Permohonan 

Informasi 
Alamat Email Alamat Email No. Register Alamat Email 

Informasi yang 

dimohonkan 

Waktu 2 menit 2  menit 1 menit 2 menit 5 menit 5 menit 

Output 

Permohonan 
informasi tertuang 

dalam email yang 

dikirim ke PPID 

Terperiksanya email 

permohonan 

Teregisternya 

Permohonan 

Diterimanya No. 
Register oleh 

pemohon 

Diketahuinya 

keberadaan 
informasi pada 

Database atau pada 
email 

Diterimanya 
informasi yang 

dimohonkan oleh 

pemohon 
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Tabel 4.  Pelayanan Informasi Publik Berbasis Permohonan ( Informasi Tersedia di Meja Informasi) 

 

Diagram alur       

Aktivitas 

Menerima 
permohonan 

informasi secara 

tertulis atau 
membantu 

menuliskannya ke 

dalam Formulir 
Permohonan  

(rangkap 2) 

Memeriksa 
kelengkapan & 

persyaratan 
administratif 

permohonan 

informasi 

Mencatat 

permohonan yang 

sudah lengkap ke 
dalam Buku Register 

Penerimaan 

Menyerahkan 

salinan Formulir 
Permohonan kepada 

pemohon sebagai 
bukti penerimaan 

dan pencatatan 

permohonan 
informasi 

Mengidentifikasi 

keberadaan informasi 

yang dimohonkan 
pada Database Meja 

Informasi  

Memberikan akses 

kepada pemohon 
untuk melihat/ 

mendengar/ 
mendapatkan salinan 

informasi yang 

dimohonkan. 
 

Persyaratan/ 

Kelengkapan 

Permohonan 

informasi 

Formulir 

Permohonan  

Formulir 

Permohonan  

Salinan Formulir 

Permohonan 

Database Meja 

Informasi 

Informasi yang 

dimohonkan 

Waktu 1 menit 2  menit 1 menit 1 menit 5 menit 1 menit 

Output 

Permohonan 

informasi tertuang 

dalam Formulir 
Permohonan 

Terperiksanya 

surat/formulir 
permohonan 

Teregisternya 

Permohonan 

Diterimanya salinan 

Formulir 

Permohonan oleh 
pemohon 

Diketahuinya 
keberadaan informasi 

pada Database atau 

Daftar Informasi 
Publik di Meja 

Informasi 

Diterimanya 

informasi yang 

dimohonkan oleh 
pemohon 
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Tabel 5.   Pelayanan Informasi Publik Berbasis Permohonan(Informasi tidak Tersedia di Meja Informasi) 

 

No. Aktifitas 

Pelaksana Mutu Baku 
Petugas 

Meja 

Informasi 
PPID 

Pejabat 

Informasi 
Petugas 

Informasi 
Persyaratan/ 

Kelengkapan 
Waktu Output 

1. 
Mengidentifikasi keberadaan 

informasi yang dimohonkan 

pada Daftar Informasi Publik 

 

   

- Permohonan 
informasi 

- Daftar 
Informasi 

Publik 

 
1 menit 

 
 

 
 

Diketahuinya keberadaan informasi 

pada Database atau Daftar Informasi 

Publik di Meja Informasi 

2. 

Menyampaikan Pemberitahuan 

Tertulis kepada Pemohon yang 
memuat informasi: keberadaan 

informasi; bentuk fisik yang 

tersedia; biaya yang 
dibutuhkan & jangka waktu 

penyediaan. 

 

   
Form 

Pemberitahuan 
5 menit 

Diterimanya Form Pemberitahuan 

kepada pemohon informasi 

3. 
Meneruskan permohonan 

kepada PPID. 

 
   

- Formulir 
Permohonan 

- DIP 

5 menit 
Diterimanya Formulir Permohonan 

oleh PPID 

4. 

Meneruskan permohonan 

kepada Pejabat Informasi agar 

menyediakan 
informasi/dokumen yang 

dimohon. 

 

 

  
- Formulir 

Permohonan 
- Nota Dinas 

5 menit 
Diterimanya Nota Dinas 

permohonan informasi oleh Pejabat 
Informasi 

5. 

Meneruskan permohonan 

kepada Petugas Informasi agar 
menyediakan 

informasi/dokumen yang 

  

 

 

- Formulir 
Permohonan 

- Nota Dinas 
- Disposisi 

5 menit 
Diterimanya disposisi permohonan 
informasi oleh Petugas Informasi 
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dimohon. 

6. 

a. Menyediakan informasi/ 

dokumen yang dimohon; 

atau 
b. Membuat usulan melalui 

keterangan tertulis apabila 
informasi/dokumen 

tersebut termasuk 

informasi yang 
dikecualikan/rahasia, 

beserta alasannya, 
Untukselanjutnya      

disampaikan kepada           

Pejabat Informasi. 

  

 

 
 

- Formulir 
Permohonan 

- Nota Dinas 
- Disposisi 

1 hari 
kerja 

- Tersedianya informasi/ dokumen 
yang dimohonkan; atau 
Usulan pengecualian  
informasi. 

7. 

memeriksa: 
a. Informasi/dokumen yang 

disiapkan oleh Petugas 

Informasi; atau 
b. Usulan yang disiapkan 

oleh Petugas Informasi 

melalui keterangan tertulis 

Apabila 
informasi/dokumen yang 

dimohon termasuk 
informasi yang 

dikecualikan/rahasia, 

beserta alasannya, 
untuk selanjutnya  
disampaikan kepada 
PPID. 

 

  

 

- Formulir 

Permohonan 

- Nota dinas 
- Informasi/ 

dokumen 

yang 

dimohonkan 
atau usulan 

pengecualian 

informasi 

15 menit 

Terperiksanya: 
- Informasi/ dokumen yang 

dimohonkan; atau 
- Usulan pengecualian informasi, 

- oleh Pejabat Informasi 

8. 
a. Memeriksa 

informasi/dokumen yang 
    

- Formulir 

Permohonan 
1 hari 
 kerja 

- Terperiksanya informasi/ 

Dokumen yang dimohonkan 
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diterima dari Pejabat 
Informasi; atau 

b. Melakukan uji 

konsekuensi dan uji 
kepentingan publik 

terhadap usulan 

pengecualian informasi. 

- Nota dinas 
- Informasi/ 

dokumen 
yang 

dimohonkan 
atau usulan 

pengecualian 

informasi 
- UU No. 

14/2008 

 
 
Hasil uji konsekuensi 
& uji kepentingan publik 
Terhadap usulan  
pengecualian informasi 

9. 

a. Mengeluarkan Surat 
Penolakan Permohonan 

Informasi apabila 

informasi diputuskan 
sebagai informasi yang 

dikecualikan/dirahasiakan

; atau 
b. Menyiapkan informasi 

yang dimohon, dengan 

dibantu oleh Petugas Meja 
Informasi, apabila 

informasi yang dimohon 

diputuskan untuk dibuka 
atau diberikan sebagian 

atau seluruhnya kepada 

pemohon informasi. 

 

 

  

- Formulir 
Permohonan 

- Informasi/ 
dokumen 

yang 
dimohonkan; 

- Form Surat 
Penolakan 

Permohonan 

Informasi 
(untuk 

informasi 

yang 
diputuskan 

untuk 
dikecualikan) 

1 hari 
kerja 

- Surat Penolakan Permohonan 

Informasi apabila informasi 
diputuskan sebagai informasi yang 

dikecualikan/dirahasiakan; atau 
- Informasi/ dokumen yang 

dimohonkan 

10. 

Memberikan  
atau mengirimkan: 
- Surat Penolakan 

Permohonan Informasi, 
apabila informasi diputuskan 

sebagai informasi yang 

    

- Formulir 
Permohonan; 

- Informasi/ 
dokumen 

yang 
dimohonkan; 

1 hari 
 kerja 

Diterimanya: 

- Informasi/ dokumen yang 
dimohonkan; atau 

- Surat Penolakan Permohonan 
Informasi, 

- oleh Pemohon  Informasi 
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dikecualikan/dirahasiakan; 
atau 

- Informasi/ dokumen yang 
dimohonkan, apabila 

informasi yang dimohon 

diputuskan untuk dibuka atau 
diberikan sebagian atau 

seluruhnyakepada pemohon 
informasi. 

 
- Surat 

Penolakan 
Permohonan 

Informasi; 
- Form Tanda 

Bukti 

Penyerahan 
Informasi 
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1.9 Kebutuhan Biaya Pelaksanaan 

 

Tabel  6.  Tabel kebutuhan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi  

 

No Kebutuhan Jumlah 
Harga 

Satuan 
Jumlah 

1. Perangkat Komputer 1 unit 10.000.000 10.000.000 

2. Meja Informasi 2 unit 600.000 1.200.000 

3. Kursi 4 unit 300.000 1.200.000 

4. Kursi/bangku tunggu 2 unit 300.000  600.000 

5. Jaringan internet dan intranet 2 line 600.000 1.200.000 

6. Pemeliharaan Sistem Database 
Pemasyarakatan (SDP) 

1 unit 2.000.000 2.000.000 

7. Telepon dan Fax 1 unit 1.500.000 1.500.000 

8. Pelatihan petugas meja informasi 1 paket 1.000.000 1.000.000 

9. Leaflet dan Banner 1 paket 20.000.000 20.000.000 

10 CCTV  600.000            

600.000 

11 Scanner  700.000 700.000 

 Jumlah   40.000.000 

 

1.10 Instrumen Penilaian Kinerja 

 

a. Evaluasi kinerja pelayanan menggunakan indikator keberhasilan layanan sebagai 
berikut : 

 
1. Skor indeks kepuasan pemohon informasi dan pengajuan keberatan; 

2. Persentase keberatan berdasarkan jumlah dan alasan ketidakpuasan pemohon 
informasi terhadap pelayanan informasi;  

 
b. Evaluasi dilakukan dua kali dalam satu tahun setiap enam bulan; 

 
c. Evaluasi dilakukan oleh : 

 
 

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan selaku Penanggung Jawab Pelayanan 
Informasi Publik pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dibantu oleh 

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; 
2. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM, selaku Penanggung Jawab Pelayanan 

Informasi Publik pada Divisi Pemasyarakatan; 
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, selaku Penanggung Jawab 

Pelayanan Informasi Publik pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.  
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FORM MONITORING DAN EVALUASI 

LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

 

 
 

Nama Divisi Pemasyarakatan 
Nama UPT Pemasyarakatan 

 
 

1. KECUKUPAN SARANA DAN PRASARANA 
 

Berilah tanda checklist (v) pada jawaban yang sesuai 
 

NO 

 

Pernyataan 

 

Tersedia 

Tersedia tapi 

tidak 

mencukupi 

 

Tidak tersedia 

1 Ketersediaan ruangan PPID    

2 Ketersediaan komputer    

3 Ketersediaan meja    

4 Ketersediaan kursi    

5 Ketersediaan telepon    

6 Ketersediaan scanner    

7 Ketersediaan fax    

8 Ketersediaan printer    

 

 
 

 
2. KECUKUPAN SUMBER DAYA MANUSIA 

 
Berilah tanda checklist (v) pada jawaban yang sesuai 

  
 

NO 

 

Pernyataan 

 

Tersedia 

Tersedia tapi 

tidak 

mencukupi 

 

Tidak tersedia 

1 Ketersediaan petugas PPID    
 

3 Ketersediaan petugas yang 
telah mengikuti pelatihan PPID 
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3. PEMAHAMAN UPT PEMASYARAKATAN TERHADAP STANDAR 

LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
 

 
Berilah tanda checklist (v) pada jawaban yang sesuai 

 

NO 

 

Pernyataan 

 

Tersedia 

Tersedia tapi 

tidak 
mencukupi 

 

Tidak tersedia 

1 Ketersediaan Standar 
Layanan Informasi dan 

Dokumentasi 

   

2 Pemahaman Staf 

Terhadap Standar 

Layanan Informasi dan 
Dokumentasi 
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