
 TUGAS, WEWENANG & TANGGUNG JAWAB PPID 

TUGAS  

PASAL 8 

TANGGUNG JAWAB 

PASAL 9 

WEWENANG 

PASAL 10 
(1) PPID mempunyai tugas : 

a. Mengkoordinasikan dan 

mengkonsolidasikan 

pengumpulan, penyimpanan, 

pendokumentasian dan 

penyediaan informasi dari 

badan publik; 

b. Melakukan verifikasi informasi 

dan dokumentasi dari badan 

publik; 

c. Melakukan pemutakhiran 

informasi dan dokumentasi 

dari badan publik; 

d. Memberikan pelayanan 

informasi dalam hal informasi 

yang diminta secara substantif 

berada dalam pengelolaan 

beberapa badan publik; 

e. Melaksanakan pengujian 

konsekuensi dalam rangka 

penetapan informasi yang 

dikecualikan beserta 

pengubahannya; 

f. Melaksanakan pengelolaan 

sarana dan prasarana 

pelayanan informasi dalam 

rangka memberikan 

kemudahan akses informasi 

oleh masyarakat; dan 

g. Melakukan pendampingan 

dalam proses penyelesaian 

(1) Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (1) PPID 

bertanggungjawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (2) PPID Pembantu 

bertanggungjawab kepada 

atasan langsung pada Badan 

Publik masing-masing PPID. 

(1)  Dalam rangka 

melaksanakan tugas 

sebagimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1), 

PPID berwenang : 

a. Menolak 

memberikan 

informasi yang 

dikecualikan sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan 

perundang-

undangan; 

b. Melaksanakan 

pemberian pelayanan 

permohonan 

informasi dalam hal 

informasi yang 

dimohon secara 

substantif berada 

dalam pengelolaan 2 

(dua) atau lebih 

Badan Publik. 

c. Mengkoordinasikan 

dan mendelegasikan 

pemberian pelayanan 

permohonan 

informasi kepada 

PPID Pembantu 

dalam hal informasi 

yang dimohon secara 

substantif berada 

dalam pengelolaan 1 



sengketa informasi yang 

berada dalam kewenangannya 

baik dalam tahanp non litigasi 

maupun litigasi. 

(2) PPID Pembantu mempunyai tugas : 

a. Menyampaikan informasi 

dilingkup Badan Publik masing-

masing kepada PPID; 

b. Melaksanakan pengumpulan, 

penyimpanan, 

pendokumentasian dan 

penyediaan informasi dilingkup 

Badan Publik masing-masing; 

c. Melakukan verifikasi informasi 

dan dokumentasi dilingkup 

Badan Publik masing-masing; 

d. Melakukan pemutakhiran 

informasi dan dokumentasi 

dilingkup Badan Publik masing-

masing; 

e. Memberikan pelayanan 

informasi dalam hal informasi 

yang diminta berada dalam 

pengelolaan Badan Publik 

masing-masing; 

f. Melaksanakan pengujian 

konsekuensi terhadap 

informasi yang berada dalam 

pengelolaan Badan Publik 

masing-masing dalam rangka 

penetapan informasi yang 

dikecualikan beserta 

pengubahannya; 

g. Melaksanakan pengelolaan 

sarana dan prasarana 

pelayanan informasi dalam 

(satu) Badan Publik; 

d. Dalam hal informasi 

yang dimohon secara 

substantif berada 

dalam pengelolaan 1 

(satu) Badan Publik 

sebagiamana 

dimaksud dalam 

huruf c, tetapi 

mempunyai 

keterkaitan dengan 

beberapa Badan 

Publik lainnya, 

pemberian pelayanan 

permohonan 

informasi 

didelegasikan kepada 

PPID Pembantu pada 

Badan Publik masing-

masing yang memiliki 

tugas pokok dan 

fungsi sesuai dengan 

informasi yang 

dimohon; 

e. Meminta  dan  

memperoleh 

informasi yang 

berada dalam 

pengelolaan Badan 

Publik; 

f. Meminta dan 

memperoleh 

penjelasan dan 

pertimbangan secara 

tertulis dari PPID 

Pembantu dalam hal 

permohonan 

informasi ditolak 

sesuai dengan 



rangka memberikan 

kemudahan akses informasi 

yang berada dalam 

pengelolaan Badan Publik 

masing-masing oleh 

masyarakat; dan 

h. Melakukan pendampingan 

dalam proses penyelesaian 

sengketa informasi yang berada 

dalam kewenangannya baik 

dalam tahap non litigasi 

maupun litigasi. 

 

 

ketentuan peraturan 

perundang-undanng; 

g. Menentukan atau 

menetapkan suatu 

informasi publik 

dapat atau tidak 

diakses oleh publik; 

dan 

h. Meminta pendapat 

dan pertimbangan 

hukum, dalam 

pemberian pelayanan 

informasi dan proses 

penyelesaian 

sengketa informasi 

baik dalam tahap 

non-litigasi dan 

litigasi kepada unit 

kerja yang tugas 

pokok dan fungsinya 

dibidang bantuan 

hukum. 

(2) Dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (2), PPID Pembantu, 

berwenang : 

a. Menolak 

memberikan 

informasi yang 

berada dalam 

pengelolaannya 

dalam hal informasi 

yang dimohon 

merupakan informasi 

yang dikecualikan 

sesuai dengan 

ketentuan peraturan 



perundang-

undangan; 

b. Melaksanakan 

pemberian pelayanan 

permohonan 

informasi dalam hal 

informasi yang 

dimohon secara 

substantif berada 

dalam pengelolaan 

Badan Publik; 

c. Mengkoordinasikan 

sub unit kerja 

dilingkungan Badan 

Publik masing-masing 

dalam melaksanakan 

pelayaran informasi 

publik. 

d. Memutuskan suatu 

informasi publik 

dalam 

pengelolaannya 

dapat diakses publik 

atau tidak 

berdasarkan 

pengujian 

konsekuensi; 

e. Memberikan 

penjelasan dan 

pertimbangan secara 

tertulis kepada PPID 

apabila informasi 

publik yang dimohon 

termasuk informasi 

yang 

dikecualikan/rahasia 

sesuai dengan 

ketentuan peraturan 



perundang-

undangan; 

f. Meminta masukan 

dan saran kepada 

PPID dalam hal 

terdapat hambatan 

dalam pelayanan 

informasi; dan 

g. Meminta pendapat 

dan pertimbangan 

hukum, dalam 

pemberian pelayanan 

informasi dan  proses 

penyelesaian 

sengketa informasi 

baik dalam tahap 

non-litigasi dan 

litigasi kepada unit 

kerja yang tugas 

pokok dan fungsinya 

dibidang bantuan 

hukum. 

 

Sumber :  Peraturan Bupati Bogor Nomor :  56 Tahun 2013 Tentang Layanan Informasi dan  

                 Dokumentasi Publik di Pemerintah Daerah. 

 


