
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR ?r TAHUN 2O2r

PENETAPAN TIM
PADA KANTOR

TENTANG

PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI N DOKUMENTASI
G TAHUN 2O2I

kegiatan
pengembangan dan pengelolaan informasi dan
dokumentasi, perlu membentuk Tim
Informasi dan Dokumentasi;

Pengelola Pelayanan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan se dimaksud
dalam huruf a, perlu menetaPkan tusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kota Semarang tang Penetapan Tim

Dokumentasi padaPengelola Pelayanan Informasi dan
Kantor Kementerian Agama Kota Tahun 2027,

Undang- Undang RI nomor 11

Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang- Undang RI nomor 14
Keterbukaan Informasi Publik;
Undang- Undang RI nomor 25
Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang N L4 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
Keputusan Menteri Agama RI N 2OO Tahun 2012

dan Dokumentasitentang Pejabat Pengelola I
(PPID) Kementerian Agama;
Peraturan Menteri Agama RePublik Indonesia Nomor 19

Tata Kerja Instansi

Tahun 2OlO tentangPeraturan Komisi Informasi Nomor 1

Standar Layanan Informasi Fublik;
Peraturan Komisi Informasi Nomor tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelsaian Sengketa In Publik;

MEMUTUSKAN:

KEPALA KANTOR KEME

Tahun 2OI9 tentang Organisasi
Vertikal Kementerian Agama;

A SEMARANG

un 2OO8 tentang

un 2008 tentang

un 2OO9 tentang

RIAN AGAMA KOTA
TIM PENGELOLA
PADA KANTOR

TAHUN 2O2I

Informasi dan
Kota Semarang

sebagaimana

Diktum KESATU

dibutuhkan terkait

KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA S MARANG

: a. bahwa dalam rangka

: L.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

pkan : KE]PUTUSAN
SEMARANG
INFORMASI

TENTANG PENETAPAN
DAN DOKUMENTASI

KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARAN

SATU : Menetapkan Tim Pengelola Pe
Dokumentasi Pada Kantor Kementerian
Tahun 2O2l dengan susunan
tercantum dalam lampiran Keputusan ini

: Tugas tim sebagaimana tercantum
adalah:

1. Menyiapkan bahan-bahan yang
pelayanan informasi yang sesuai UU Nomor 14

Mpngingat

KEDUA



'fahun 2008 tentang Keterbukaan I Publik (KIP) dab

PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang
tersebut;

UU KIP

2. Mencatat dengan tepat dan cermat data pemohon
d serta tujuan

informasi,

informasi seperli narna, alamat, dan

mengklasifikasikan informasi
atau tidak;

yang diekcualikan

4. Mendokumentasikan dan menggand
diminta oleh pemohon informasi;

infromasi yang

5. Mengirim informasi yang diminta kepada pemohon
tal seperti CD atauinformasi baik dalam bentuk data di

DVD, maupun dalam bentuk cetak r atau leaflet;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan
terdapat kekeliruanketentuan bahwa apabila dikemudian

dalam keputusan ini akan diadakan
mestinya.

baikan sebagaimana

Ditetapkan di
pada tanggal 6 Jan 202L

KANTOR MENTERIAN AGAMA
ARANG

dari pemohon;
3. Mengelola permintaan lay

KSTIGA
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LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG 

NOMOR 75 TAHUN 2021 

TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG 

TAHUN 2021 

 

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
(PPID) UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG 

 

I. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor 
Kementerian Agama Kota Semarang mempunyai tugas: 

a. Membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk 

selanjutnya ditetapkan; 
b. Membahas, menyelesaikan, dan merumuskan sengketa informasi; 

c. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini. 

 
II. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor 

Kementerian Agama Kota Semarang menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengambilan keputusan terhadap sengketa informasi; 

b. Menyelesaikan masalah dan hal-hal yang belum diatur dalam pedoman 
ini. 

 

III. Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), merupakan pejabat 
struktural yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan 

dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Kementerian Agama 

Kota Semarang. 
 

PPID Mempunyai Tugas: 

Merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan 
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di 

lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Dalam 

melaksanakan tugasnya PPID dibantu oleh pejabat yang ditunjuk. 

 
PPID Menyelenggarakan fungsi: 

a. Penghimpunan informasi publik dan seluruh unit kerja di lingkungan 

Kantor Kementerian Agama Kota Semarang; 
b. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh 

unit kerja di Kantor Kementerian Agama Kota Semarang; 

c. Penyeleksian dan pengijian informasi publik yang termasuk dalam 
kategori pengecualian dan informasi yag terbuka ke public; 

d. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi 

 
 

 



LAMPIRAN III 
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG 

NOMOR 75 TAHUN 2021 

TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG 

TAHUN 2021 

 

MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN, PENDOKUMENTASIAN, 
DAN PELAYANAN INFORMASI 

Dalam rangka pelayanan informasi yang akurat, lengkap, dan tidak 

menyesatkan, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian 
Agama Kota Semarang perlu melakukan pengelolaan informasi secara baik, 

konsisten dan bertanggung jawab melalui kegiatan yang meliputi: 

1. Pelayanan informasi; 
2. Dokumentasi arsip; 

3. Pengelolaan informasi, dan 

4. Pengaduan penyelesaian informasi. 

 

Ad. 1 Mekanisme Pelayanan Informasi 

Pelayanan informasi terbagi menjadi dua kegiatan berdasarkan 

pengelompokan informasi yang bersifat publik (disediakan dan 
diumumkan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat) dan 

yang dikecualikan. 

Untuk pelayanan informasi yang bersifat publik diumumkan melalui 

berbagai bentuk dan media (media online dan media cetak); 

1. Informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala 

dilayani melalui website Kantor Kementerian Agama Kota Semarang 
dan media cetak yang tesedia; 

2. Prosedur pelaksanaan publikasi informasi publik yang disediakan dan 

diumumkan secara berkala: 

  



NO KEGIATAN 
ATASAN 
PPID 

PPID 

PENGELOLAAN 
INFORMASI 

PUBLIK 

1. Atasan PPID menerima 

informasi dari pusat/ kanwil 

   

2. Atasan PPID menginformasikan 

ke PPID terkait infiormasi yang 

siap dipublikasi PPID 

   

3. PPID menerima daftar 
informasi informasi publik yang 

siap dipublikasi dan 

memverifikasi final 

   

4. PPID memerintahkan 

pengelolaan informasi publik 

   

5. Pengelolaan informasi publik 

meng upload informasi yang 
diperintahkan untuk 

dipublikasikan ke 

hhp://www.kotasemarang.kem
enag.go.id 

   

 

Langkah-langkah dalam mekanisme pelayanan informasi yang tersedia 

atas permintaan tertulis meliputi: 

1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada 

PPID; 

2. Pejabat PPID menerima permohonan informasi; 
3. PPID melakukan pencatatan permintaan informasi dari pemohon 

untuk kepentingan tertib administrasi. Untuk mempermudah 

masyarakat dalam meminta informasi publik, PPID menyiapkan 
formulir informasi yang terdiri dari: 

a. No. formulir (No. Pendaftaran); 

b. Nama pemohon informasi; 
c. Alamat dan No. telp pemohon informasi (FC KTP); 

d. Subjek dan keterangan informasi yang diminta; 

e. Alasan permintaan informasi; 
f. Nama pengguna informasi; 

g. Alamat dan No. telp pengguna informasi (FC KTP); 

h. Alasan penggunaan informasi; 

i. Format dan cara pengiriman; 
j. Nama dan tanda tangan PPID; 

k. Tanggal diterimanya permohonan informasi; 

l. Cap Kantor Kementerian Ahgama Kota Semarang. 
4. Pemberian tanda bukti permohonan informasi (nomor pendaftaran) 

kepada pemohon informasi 



Langkah-langkah dalam mekanisme pelayanan informasi yang tersedia 

atas permintaan secara tidak tertulis meliputi: 

1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada 

PPID; 
2. Pejabat PPID menerima permohonan informasi; 

3. PPID melakukan pencatatan permintaan informasi dari pemohon 

untuk kepentingan tertib administrasi meliputi: 

a. No. formulir (No. Pendaftaran); 
b. Nama pemohon informasi; 

c. Alamat dan No. telp pemohon informasi (FC KTP); 

d. Subjek dan keterangan informasi yang diminta; 
e. Alasan permintaan informasi; 

f. Nama pengguna informasi; 

g. Alamat dan No. telp pengguna informasi (FC KTP); 
h. Alasan penggunaan informasi; 

i. Format dan cara pengiriman; 

j. Nama dan tanda tangan PPID; 
k. Tanggal diterimanya permohonan informasi; 

l. Cap Kantor Kementerian Ahgama Kota Semarang. 

4. Petugas pelayan informasi wajib melakukan konfirmasi kepada 

pemohon informasi mengenahi kebenaran data pemohon dan 
pengguna informasi; 

5. Apabila pada saat konfirmasi dilakukan ditemukan ketidaksesuaian 

data pemohon dan pengguna maka petugas pelayan informasi berhak  
untuk tidak melayani permintaan informasi; 

6. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan 

diterima oleh kantor PPID, maka PPID wajib menanggapi permintaan 
informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan itu 

meliputi permintaan informasi diterima, pertmintaan informasi 

ditolak, atau perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan 
diterima atau ditolak; 

7. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan, 

PPID harus memberitahukan secara tertulis apakah permintaan 
informasi dapat dipenuhi atau tidak; 

8. Jika permintaan informasi diterima, maka dalam surat 

pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, 
format informasi, apakah soft file atau data tertulis, biaya yang 

dibutuhkan. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat 

pemberitahuan dicantumkan alas an penilakan berdasarkan UU KIP. 

 

  



Ad.2. Pendokumentasian informasi 

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan 

informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima 

oleh satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota 
Semarang guna membantu PPID dalam melayani permintaan informasi. 

Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi: 

a. Deskripsi informasi setiap satuan kerja membuat ringkasan untuk 

masing-masing informasi. 
b. Memverifikasi informasi setiap informasi diverifikasi sesuai dengan 

jenis kegiatannya. 

c. Otentikasi informasi dilakukan untuk menjamin keaslian informasi 
melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja. 

d. Pemberian kode informasi dilakukan untuk mempermudah 

pencarian informasi yang dibutuhkan melalui metode pengkodean 
yang ditentukan oleh masing-masing satuan kerja. Pengkodean 

meliputi: 

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

2) Kode huruf digunakan untuk memberi tanda pengenal kelompok 

primer dan fungsi; 

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

e. Penataan dan penyimpanan informasi dilakukan agar dokumentasi 

dan informasi lebih sistematis. 

 

Ad. 3. Pengelolaan Informasi 

Kegiatan ini merupakan tahap yang sangat penting dalam pengelolaan 
informasi dan dokumentasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 

setiap satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota 

Semarang, adalah: 

1. Pengumpulan informasi merupakan aktifitas penghimpunan 

kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap 

satuan kerja; 

2. Informasi yang dikumpulkan adalan informasi yang berkualitas dan 
relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan 

kerja; 

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 bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
satuan kerjanya; sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan 

arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

satuan kerja; 



5. Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan 
tahapan sebagai berikut: 

a. Mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya; 

b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja; 
c. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan; 

d. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen. 

6. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas pengumpulan, 

pendokumentasian, dan pengklasifikasian informasi, seriap satuan 
kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang 

dapat menunjuk pejabat beserta staf pengelola informasi dan 

dokumentasi sesuai dengan kebutuhan satuan kerjanya 

 

Ad. 4. Pengaduan Penyelesaian Sengketa Informasi 

1. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID yang akan menolak 
memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan; 

2. Memberikan pertimbangan hukum kepada atasan atas keberatan 
yang disampaikan pemohon dan/atau penggna informasi; 

3. Memberikan pertimbangan dan pendampingan hokum kepada 

atasan dalam rangka penyelesaian sengketa informasi; 

4. Memberikan pendampingan dan bantuan hokum atas sengketa 
informasi yang diajukan kepada komisi informasi publik. 

Pengadilan Tata Usaha. 

 
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi 

Menghitungan waktu penyelesaian sengketa informasi dimulai sejak 

surat permohonan diterima oleh PPID. 
1. 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 satuan 

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. 

2. Penyelesaian sengketa informasi: 

a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi; 
b. Tim penyelesaian informasi mempersiapkan kajian, dan 

pertimbangan hokum untuk disampaikan kepada atasan; 

c. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke komisi informasi, 
PTUN, dan MA maka Tim Penyelesaian sengketa informasi 



melakukan pendampingan hokum untuk penyelesaian sengketa 
informasi; baik melalui mediasi  maupun ajudikasi nonlitigasi. 

3. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum atas sengketa 

informasi yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan 
Mahkamah Agung. 

4. Atasan PPID beserta tim membahas dan memutuskan penyelesaian 

informasi yang dilakukan secara musyawarah 

a. Hasil keputusan ditindaklanjuti oleh PPID sesuai dengan 
peruntukannya; 

b. Hasil keputusan beserta pertimbangan didokumentasikan 

secara baik. 

 

Ad. 5. Pelaporan 

Setiap PPID wajib melaksanakan ketentuan pasal 12 UU KIP yaitu 

melaporkan: 

a. Jumlah permintaan informasi yang diterima; 

b. Waktu yang diperlukan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang 
dalam memenuhi setiap permintaan informasi; 

c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau 

alasan penolakan permintaan informasi. 

 

Ad. 6 Penutup 

Pedoman ini terbuka untuk disempurnakan dan dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

       Ditetapkan di : Semarang 

       pada Tanggal : 4 Januari 2021 

       Kepala 

 

        
       Muhdi 

 

 


