
 

 

 

 
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

 PROVINSI BANTEN 

Jl. Jendral Sudirman No 14 Ciceri Kota Serang – Provinsi Banten 
 

 

 

NOTULENSI  

KELAS PPID – MEMAHAMI TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI 

PPID 

 

 

Undangan Rapat 

No. 

: 009/K/BT/HM.00/03/2021 

Jenis Rapat : Zoom Meeting  

Hari, tanggal : Kamis, 01 April 2020 

Waktu : 14.00 WIB 

Tempat : Kantor Bawaslu Provinsi Banten 

Agenda Rapat : Penguatan petugas layanan informasi publik di PPID 

Bawaslu Kab/Kota 

 

Pimpinan Rapat : Samáni/ Kordiv Humas 

H. Ade Wawan. D/ Subkor Humas dan Hubal 
 
 

Notulen rapat:  
 

 

 

 

E. Nurparidoh, S.Ikom 

Rapat dibuka oleh: Kordiv Humas 
 

Peserta Rapat : 1. Staf PPID Bawaslu Kab/Kota 

2. Staf Bawaslu Provinsi Banten 

 

Hasil Rapat : Samáni : 
Kegiatan kelas PPID ini merupakan upaya kita dalam 

rangka meneguhkan komitmen kita sebagai lembaga 

publik dalam mendorong keterbukaan informasi publik 

di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu 

Kab/Kota. 

 

Ini adalah kewajiban kita dalam mengelola, melayani dan 

menyediakan informasi publik untuk memaksimalkan 

tugas-tugas pelayanan informasi publik kepada 

pemohon, namun ada hal yang perlu digaris bawahi yaitu 

bahwa pelayanan informasi secara offline itu adalah 

untuk pelayanan bagi pemohon yang tidak memperoleh 

informasi melalui website, jadi upayakan seluruh 

informasi yang terbuka harus sudah tersedia di website 



Bawaslu Kab/Kota. 

 

Jikapun tidak memungkinkan untuk membangun website 

ppid sendiri, tapi perlu ada upaya untuk menghadirkan 

page / halaman ppid pada website lembaga Bawaslu 

kab/kota masing-masing. 

 

Haji Ade Wawan D 
Pentingnya keterbukaan informasi bagi Bawaslu adalah 

untuk meminimalisir penyalahgunaan informasi yang 

tidak jelas sumbernya, PPID adalah pintu bagi 

masyarakat dalam mengakses infrmasi yang tidak 

terdapat diwebsite. Untuk itu petugas layanan informasi 

penting sekali dilakukan pembekalan melalui kelas 

kehumasan. 

 

PPID Bawaslu Kab/Kota juga dituntut untuk menyusun 

laporan layanan PPID untuk tahun 2021 ini. Jadi dari 

sekarang harus memahami susunan dan bentuk dari 

laporan layanan informasi. Dimana bentuknya yaitu ada 

yang berupa ringkasan dan uraian kegiatan serta sajian 

pemohon dalam bentuk infografis yang tersusun dalam 

sebuah buku laporan layanan, 

 

Selain itu terkait dengan desk layanan informasi, PPID 

bawaslu Kab/Kota harus sudah memperhatikan 

kelengkapan desk layanan informasi, dari hasil monev 

ppid yang lalu masih terdapat beberpa PPID Bawaslu 

Kab/Kota yang belum lengkap desk layanan 

informasinya.  

 

Kedepan akan dilakukan monev kembali untuk 

mengetahui dan menginventarisir keberadaan desk 

layanan informasi serta kelengkapannya 

 

 

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan sesi tanya 

jawab : 

 

Sanuri – PPID bawaslu Kota Cilegon 

 

Apakah yang dimaksud dengan Informasi dalam 

Tahapan? 

 

Mika – PPID Bawaslu Kab. Tangerang 
Standar dan layout desk layanan informasi itu harus 

seperti apa? 

 

Dadang – PPID Bawaslu Lebak 
Ketika ada pemohon informasi ke PPID Bawaslu Lebak, 

kami arahkan ke PPID tapi yang bersangkutan tidak mau 

dengan alasan ribet. Pada saat itu kami tidak 

memberikan informasi yang diminta. Apakah yang kami 

lakukan sudah benar? 

 

 



Jawab : 
 

Informasi tahapan pemilu/pemilihan adalah informasi 

yang dihasilkan dalam tahapan pemilu, yang 

penanganannya dilakukan melalui Perki Pemilu yang 

didalam perbawaslu 10 tahun 2019 juga sudah 

disebutkan terkait batas waktu penanganan dan atau 

penyerahan pemberitahuan tertulis. 

 

Tidak ada layout yang spesifik terkait standar apakah 

harus mewah atau gimna, yang terpenting semua 

kelengkapan sudah tersedia di desk layanan informasi 

baik dari segi formulir dan kelengkapan lainnya. 

 

Yang dilakukan sudah bagus, karna segala informasi yang 

dimohonkan itu harus jelas peruntukannya, 

   

Rapat ditutup : 15.30 WIB 
 

Serang, 01 April 2021 

 

Notulen :  E. Nurparidoh, S.Ikom________________ 

 

Pimpinan Rapat :  Samáni_____________ 
  



 


