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Prinsip-prinsip dalam penyusunan Daftar Informasi Publik
adalah:
1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik.
2. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap
Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu,
biaya ringan, dan dengan cara sederhana.
3. Informasi harus bersifat utuh, akurat, benar, dan dapat
dipercaya.
4. Informasi harus bersifat pro-aktif.
5. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, dan
terbatas.
6. Pengujian tentang konsekuensi wajib dilakukan
dengan seksama dan penuh ketelitian.

Terdapat 3 (tiga) pendekatan yaitu :
1.
Pendekatan tunggal dalam penyusunan DIDP, PPID akan memasukkan
semua jenis informasi publik yang bersifat terbuka, atau informasi yang wajib
disediakan dan diumumkan oleh badan publik. Keberadaan informasi yang
dikecualikan muncul tatkala PPID melakukan Uji Konsekuensi terhadap
Informasi Publik yang diminta oleh pemohon.
2.
Pendekatan Ganda adalah pendekatan penyusunan DIDP dengan tidak
hanya melibatkan informasi yang terbuka, atau informasi yang wajib
disediakan dan diumumkan. DIDP jenis ini juga memasukkan informasi
yang bersifat rahasia, informasi yang dikecualikan didalamnya. Pendekatan
ini lebih bersifat praktis, karena mempermudah bagi PPID dalam
memberikan pelayanan atas permohonan informasi, terutama saat ingin
mengetahui status informasi, apakah terbuka atau yang dikecualikan
3.
Pendekatan terpisah adalah dalam penyusunan DIDP yang dilakukan oleh
PPID hanya memuat jenis-jenis informasi publik yang dikategorikan sebagai
informasi terbuka. Sedangkan keberadaan informasi yang dikecualikan
disusun dalam daftar tersendiri yaitu Daftar Informasi yang Dikecualikan.
Meskipun demikian, yang harus dipahami, ketersediaan daftar informasi
yang dikecualikan tersebut merupakan kelengkapan dari DIDP, dan disusun
setelah DIDP telah diselesaikan.

Dalam rangka pelayanan informasi yang
akurat, lengkap, murah dan mudah diakses,
maka seluruh satuan kerja di lingkungan
Badan Publik perlu melakukan pengelolaan
informasi secara baik, konsisten dan
bertanggung jawab. DIDP merupakan hasil
dari kegiatan yang tersusun dalam beberapa
tahapan

Tahap ini, PPID melakukan pengumpulan seluruh informasi
yang ada dalam penguasannya. Kegiatannya berupa
inventarisasi informasi publik, baik yang diproduksi sendiri,
dikembangkan, diterima dari badan publik lain, maupun
yang dikirim. Setelah itu, PPID melakukan identifikasi atas
jenis-jenis informasi yang dikuasainya itu. Identifikasi ini
dilakukan dengan melakukan pengelompokan informasi,
sesuai dengan ketentuan UU KIP, yakni mengelompokkan
informasi tersebut kedalam 3 (tiga) jenis informasi:
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat.

Tahap pengklasifikasian informasi dilakukan untuk
menentukan sebuah informasi tergolong informasi
yang dikecualikan ataukah informasi yang terbuka.
Pengklasifikasian
ini memiliki maksud dan
pengertian yang berbeda dengan pengelompokan
informasi dalam tahap pertama. Pengklasifikasian
ini dilakukan setelah proses pengujian konsekuensi
atas informasi selesai.

Tahap ini merupakan tahap terakhir untuk
mengesahkan, menetapkan, dan
mengukuhkan daftar informasi yang telah
dibuat, yakni Daftar Informasi dan
Dokumentasi Publik dan/atau Daftar
Informasi yang Dikecualikan.

Beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh PPID, baik PPID
Utama maupun PPID Pembantu adalah:
a. Pengumpulan informasi merupakan kegiatan
penghimpunan seluruh informasi atau arsip yang dikuasai
oleh badan publik;
b. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang
berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing satuan kerja;
c. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang
bersumber dari pejabat yang berwenang dan dari arsip
resmi badan publik;

Mengenali tugas pokok dan fungsi dari masing-masing
satuan kerja dan unit pelaksana teknis.
2. Menjalin hubungan baik dengan pejabat di satuan kerja dan
unit pelaksana teknis yang memiliki informasi.
3. Mendata informasi dan arsip yang dimiliki, dihasilkan,
diterima, dan yang dikirim, oleh satuan kerja dan unit
pelaksana teknis.
1.

1.

Mengirimkan Form DIDP

2. Melengkapi Form DIDP
3. Pengembalian Form DIDP
4. Verifikasi Form DIDP
5. Penetapan DIDP

PPID Utama mengirimkan Form DIDP kepada PPID Pembantu
satuan kerja dan unit pelaksana teknis, sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, dilingkungan Badan Publik yang
bersangkutan

2. Melengkapi Form DIDP
PPID Pembantu mengisi atau melengkapi isian Form DIDP.
Dalam Form DIDP tersebut telah tersusun kolom-kolom
sesuai dengan struktur DIDP, terutama pada kolom jenisjenis informasi, sesuai ketentuan perundang undangan yang
berlaku

PPID Pembantu mengirimkan kembali Form DIDP yang
telah dilengkapi atau diisi kepada PPID Utama.

4. Verifikasi Form DIDP
PPID Utama melakukan verifikasi terhadap Form DIDP
yang berasal dari PPID Pembantu yang telah diisi

a. Verifikasi dilakukan oleh PPID Utama sesuai dengan
ketentuan perundangan dan melibatkan pihak-pihak
terkait seperti PPID Pembantu, Bagian hukum dan
Tim Pertimbangan pelayanan informasi terkait.
b. Verifikasi dilakukan juga menyangkut informasi yang
dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan
oleh PPID Pembantu.

Verifikasi yang dilakukan oleh PPID Utama terhadap usulan
Daftar Informasi Dokumentasi Publik dari PPID Pembantu
kemudian ditetapkan oleh PPID Pembantu berdasarkan hasil
verifikasi yang telah dilakukan oleh PPID Utama.
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INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
1.

Informasi tentang profil Badan Publik
1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup
kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit
dibawahnya;
2. Struktur Organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja , profil singkat pejabat
struktural;
3. Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah dikirimkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam
lingkup badan publik ;
3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;

4. Ringkasan laporan keuangan;





Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Neraca
Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (C A L K)
Daftar Aset dan Investasi

5. Ringkasan laporan akses Informasi Publik;

6. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan;
7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik;

8. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang;
9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa;

10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat.

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA
1.

Standar pengumuman informasi serta merta
 Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban
umum

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
1.

Daftar Informasi Publik

2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik
3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
4. Surat-surat perjanjian
pendukungnya

dengan

pihak

ketiga

berikut

dokumen

5. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya

6. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut
dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan
7. Data perbendaharaan atau inventaris
8. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik
9. Agenda kerja pimpinan satuan kerja
10. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan,
sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya,
sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta
kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
11. Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal
serta laporan penindakannya
12. Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan
penindakannya
13. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan
14. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme
keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU
Keterbukaan Informasi Publik
15. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka

