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        elayang Datin! Alhamdulillah dengan rasa                
        syukur kami panjatkan segala puja dan
       puji hanya kepada Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa. Dengan ijin dan kehendak-Nya,
Buletin Selayang Datin edisi I tahun 2023 bisa
tersaji dihadapan Anda.
   Selayang Datin terbit sebanyak 12 (dua
belas) halaman, yang hadir setiap 6 (enam)
bulan. Pada edisi perdana ini artikel yang
dimuat yaitu seputar regulasi keterbukaan
informasi publik dan Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi, Daftar Informasi
Publik (DIP), jenis-jenis informasi, tatacara
permohonan informasi, sengketa informasi,
dan poster keterbukaan informasi publik.
      Hadirnya buletin ini sebagai upaya untuk
mengedukasi dan berbagi pemahaman, penge-
tahuan, pengalaman dan saran masukan dalam
mewujudkan keterbukaan informasi publik di
lingkungan Bawaslu se-Provinsi Banten dan
Masyarakat pada umumnya. Untuk itu tunggu
apalagi, Selayang Datin telah menyajikan
semuanya. SELAMAT MEMBACA.
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          emilu yang dilaksanakan setiap lima tahun 
          sekali adalah amanat Konstitusi untuk men
        jamin dan melindungi hak setiap warga ne-
gara, untuk memilih dan dipilih dalam mengisi
jabatan politik di eksekutif atau di legislatif.
Sebagai hajat besar yang melibatkan seluruh
elemen Bangsa, pelaksanaan pemilu adalah
suatu momentum besar dalam perjalanan
sejarah bangsa dan negara Indonesia. 
    Setiap pelaksanaan pemilu, dengan segala
proses dinamika politiknya, akan menjadi titik
tolak bagi masa depan Indonesia untuk 5 tahun
ke depan. Di sisi lain, pelaksanaan pemilu juga
menjadi tantangan bagi Bangsa Indonesia untuk
tetap mengelola kontestasi politik tetap dalam
bingkai negara kesatuan republik Indonesia dan
bhineka tunggal ika. Perbedaan pilihan politik
dalam pemilu adalah sebuah keniscayaan untuk
memberikan ruang dialektika bagi terwujudnya
kedewasaan politik dan demokrasi Indonesia. 
    Hajat pemilu tidak hanya milik peserta dan
penyelenggara pemilu saja, tapi merupakan hajat
seluruh rakyat Indonesia. Suara rakyat dalam
pemilu adalah bentuk kedaulatan dan
kemerdekaan rakyat dalam menentukan siapa
yang akan menjadi presiden dan wakil presiden
serta wakil rayat di  DPR. Oleh karena 

Edisi 001  |  3

TAJUK UTAMA

SelayangDATIN

Sam'ani
Koordinator Divisi Hubungan
Masyarakat, dan Data dan Informasi
Bawaslu Provinsi Banten

Pengelolaan penyelenggaraan
pemilu tidak hanya persoalan
menjalankan tahapan pemilu
secara demokratis saja, tetapi
juga secara terbuka dan
informatif.

PEMILU TERBUKA,
INFORMATIF DAN
TERPERCAYA

itu, pelaksanaan pemilu harus dikelola dengan
baik dan bertanggungjawab, sehingga sesuai
dengan asas dan prinsip-prinsip pemilu yang
demokratis.
    Pengelolaan penyelenggaraan pemilu tidak
hanya persoalan menjalankan tahapan pemilu
secara demokratis saja, tetapi juga secara
terbuka dan informatif. Masyarakat perlu
diberitahukan tentang semua proses dan
tahapan pemilu, sehingga informasi dan
pengetahuan tentang pemilu tidak hanya
diketahui oleh peserta dan penyelenggara
pemilu. Bahkan di era teknologi informasi dan
digital ini, informasi tentang pemilu harus bisa
diakses secara terbuka oleh setiap warga
negara, kapanpun dan dimanapun. 
 

P
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    Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara
Pemilu, mempunyai tugas untuk memberikan
informasi dan edukasi tentang pelaksanaan
pemilu dan proses pengawasannya. Pemilu
sebagai suatu hajat yang sangat besar
dengan semua tahapannya, sudah pasti
menghasilkan banyak data dan informasi
yang perlu diketahui dan disampaikan kepada
publik. Semakin publik tahu informasi tentang
tahapan pemilu, semakin besar keterlibatan
dan partisipasi publik dalam mengawal
tahapan pemilu. 
    Dalam menjalankan tugas pengawasan
pemilu, peran bawaslu tidak akan bisa
maksimal jika tidak ada partisipasi
masyarakat atau publik. Sedangkan
partisipasi masyarakat bisa terwujud jika
masyarakat mendapatkan informasi dan
edukasi yang cukup tentang tahapan pemilu
dan proses pengawasannya. 
  Suksesnya pelaksanaan pemilu, juga
ditentukan oleh keberhasilan penyelenggara
pemilu dalam mengelola semua informasi
pemilu yang bisa diakses oleh publik. Oleh
karena itu, Bawaslu berkomitmen untuk
memberikan informasi dan edukasi kepada
Publik tentang pengawasan pemilu, sesuai
dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang
terbuka, profesional dan akuntabel. Pada
dasarnya, informasi tentang pemilu dan
mekanisme pengawasannya adalah hak
publik yang wajib dibuka dan diberitahukan.
     Sebagai lembaga publik, Bawaslu di se-
mua tingkatan mempunyai kewajiban untuk
mendokumentasikan, menyampaikan, dan
mempublikasikan semua informasi publik
yang dikelolanya secara terbuka dan
bertanggungjawab. 
       Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, setiap badan publik wajib untuk
bertransformasi menjadi lembaga publik yang
profesional, transparan, informatif, dan bisa 

diakses oleh masyarakat. Komitmen Bawaslu
dalam aspek pelayanan dan keterbukaan
informasi secara konkret dituangkan dalam
Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2017 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Bawaslu.
       Esensi dari UU Keterbukaan Informasi Pub-
lik sejalan dengan asas dan prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemilu demokratis yang
terangkum dalam 3 prinsip, yaitu terbuka,
informatif dan terpercaya. 
    Terbuka adalah salah satu prinsip pemilu
yang asasi. Semua tahapan pelaksanaan pemilu
dilaksanakan secara terbuka, khususnya yang
menjadi tugas, wewenang dan kewajiban
penyelenggara pemilu. Proses penghitungan
suara dan rekapitulasinya secara berjenjang
dilakukan secara terbuka. Penanganan terhadap
pengajuan sengketa proses pemilu dan
perselisihan hasil pemilu juga dilaksanakan
secara terbuka. 
   Pelaksaan pemilu yang informatif adalah
perwujudan dari prinsip keterbukaan informasi.
Di satu sisi, keterbukaan informasi pemilu
adalah hak peserta dan hak publik yang harus
disediakan. Di sisi yang lain, keterbukaan
informasi pemilu adalah kewajiban
penyelenggara pemilu yang harus dilaksanakan,
kecuali informasi yang dikecualikan sesuai
dengan pengaturan UU Keterbukaan Informasi
Publik.

TAJUK UTAMA

Peran bawaslu tidak
akan bisa maksimal jika
tidak ada partisipasi
masyarakat atau publik



Memohon
informasi publik
secara offline

Kamu tim mana?

Memohon
informasi publik

secara online

Meja Layanan PPID
Bawaslu Provinsi Banten
Kantor Bawaslu Provinsi Banten
Jl. Jenderal Sudirman No 14
Ciceri, Kota Serang, Banten.

Website PPID
Bawaslu Provinsi Banten
ppid.banten.bawaslu.go.id
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    Pemilu yang dikelola dan dilaksanakan
secara terbuka dan informatif, akan melahirkan
kepercayaan publik terhadap penyelenggara
pemilu. Kepercayaan publik terhadap
penyelenggara pemilu, pada akhirnya akan
melahirkan kepercayaan publik terhadap
proses pelaksanaan dan hasil pemilu.
Kepercayaan publik juga akan mendorong
partisipasi publik dalam setiap tahapan pemilu
dan proses pengawasannya. 
  Mengelola pemilu adalah mengelola
kepercayaan publik. Saat ini kita berada pada
era revolusi teknologi informasi yang begitu pe-

sat, dimana setiap lembaga publik dituntut
untuk bisa beradaptasi dan menjawab
tantangan zaman. Peradaban manusia sekarang
hidup dan berkembang dalam dua realitas yang
berjalan bersamaan, yaitu dunia nyata dan dunia
maya. Arus informasi begitu cepat dan tuntutan
masyarakat juga begitu besar. Lembaga publik
yang tidak bisa memberikan pelayanan
informasi dengan cepat dan bertanggungjawab,
dianggap sebagai lembaga publik yang tidak
profesional dan tidak akan mendapatkan
kepercayaan dari publik.

TAJUK UTAMA



          awaslu adalah sebuah lembaga yang diben- 
          tuk untuk mengawasi seluruh tahapan Pe-
     milu. Landasan hukumnya dapat dijumpai
pada Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, “Pemilihan
umum diselenggarakan oleh suatu komisi
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap,
dan mandiri”. Dalam pasal ini komisi pemilihan
umum dimaksud dirumuskan dengan huruf kecil
yaitu “suatu komisi pemilihan umum.” Dengan
tafsir konstitusi bahwa badan penyelenggara
tersebut termasuk Bawaslu, secara kelembagaan
Bawaslu kian mengalami peningkatan baik
secara kedudukan maupun tugas dan fungsinya,
hal mana tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilu. 
      Bawaslu Provinsi Banten bersama dengan
delapan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi
Banten sebagai kepanjangan tangan dari
kelembagaan Bawaslu Republik Indonesia akan
selalu menjalankan komitmen tugas dan fungsi
yang salah satu diantaranya adalah
menghadirkan data dan memfasilitasi informasi
publik. Kami sadar bahwa saat ini keterbukaan
informasi adalah tuntutan sejarah dan sebuah
keniscayaan yang di Indonesia secara legal
diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F, dan pasal
28J. Pasal 28 F UUD 1945 menyebutkan: “Setiap
orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.” Hal mana diperkuat
dengan UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.  
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Ali Faisal, S.H., M.H., M.E.
Ketua Bawaslu Provinsi Banten

BAWASLU
PROVINSI BANTEN, 
SIAP TERBUKA

     Sebagai lembaga pengawas Pemilu, peran
Bawaslu sangat strategis dalam hal
mewujudkan pemilu yang demokratis dan
berintegritas di Indonesia, khusunya di Provinsi
Banten. Mewujudkannya harus dibangun oleh
prinsip-prinsip yang diantaranya adalah prinsip
terbuka dan akuntabel. Dengan sikap Bawaslu
Provinsi Banten yang terbuka dan akuntabel
diyakini dapat berkontribusi terhadap
penguatan demokrasi yang baik secara
prosedur dan substansial karena pengawasan
pemilu dikelola oleh lembaga yang kapabel,
SDM yang professional dan dapat dipercaya.
    Bawaslu Provinsi Banten terus berupaya
untuk menjadi lembaga yang terbuka dan
berharap dengan keterbukaan ini dapat
mengundang minat masyarakat luas untuk
bersama-sama ikut melakukan pengawasan
Pemilu partisipatif. Terakhir kami sangat
berterima kasih kepada kemitraan yang selama
ini terjalin antara Bawaslu Provinsi Banten
dengan Komisi Informasi Provinsi Banten,
Bawaslu Provinsi Banten telah beberapa kali
mendapatkan anugerah lembaga yang
informatif, semoga penghargaan tersebut
menjadi indikator postitif dalam hal sama-sama
kita semua berikhtiar memberikan informasi
sebaik-baiknya kepada masyarakat yang
menjadi haknya. 

B



              elihat suprastruktur yang dimiliki Pemerin-
              tah Provinsi Banten pada awal pembentu-
           kan Komisi Informasi Provinsi Banten dan
daya dukung dari pemerintah Deerah dan DPRD
provinsi Banten, sejatinya tata kelola keterbukaan
Informasi Publik di Provinsi Banten sudah
berjalan dengan sangat baik.
      Namun perlu diakui bersama bahwa pada saat
tulisan ini disusun, lembaga Komisi Informasi
telah memasuki periode ketiga (tahun
kesembilan) dalam menjalankan UU KIP tetapi
masih banyak badan publik yang masih
berorientasi kepada adanya permohonan
informasi publik, belum berorientasi kepada
pengguna informasi publik serta masih tingginya
permohonan penyelesaian sengketa informasi
publik (PPSIP) ke KI Banten. Dalam catatan
penulis jumlah PPSIP hingga tahun 2019
sebanyak 1.905 register yang terdiri dari: 
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       Beberapa faktor yang menjadikan masih
tingginya PPSI karena pertama, dari faktor
Badan Publik (BP) yaitu: 1) BP tidak
memberikan tanggapan atas permohonan
Informasi Publik (IP); 2) Atasan BP tidak
memberikan keputusan atas permohonan
IP; 3) BP terlambat memberikan tanggapan
kepada pemohon; 4) BP masih
mengedepankan mekanisme dan legal
standing pemohon; 5) BP belum
menjalankan SOP layanan informasi publik
khususnya dalam menindaklanjuti surat
pemohonan IP masih menggunakan
mekanisme surat kedinasan yang
mebutuhkan disposisi pimpinan; 6) Aparatur
PPID/PPID Pembantu yang ditugaskan
sering mengalami pergantian personel dan
belum memiliki semangat keterbukaan yang
sama dalam memberikan layanan IP; 7)
masih minimnya sarana/prasarana yang
dimiliki PPID/PPID Pembantu; 8) masih
belum kuatnya komitmen atasan PPID
dalam menjalankan layanan IP. 

OPINI

SelayangDATIN

Dr. H. Toni Anwar Mahmud, M.Si
Ketua Komisi Informasi BantenM

Tahun Jumlah PPSIP

2011 28

2012 117

2013 405

2014 250

2015 379

2016 89

2017 392

2018 85

2019 115

Tahun Jumlah PPSIP

Total   1.905

https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/komisioner-kip-banten/21/KETUA.html


   Sementara dari faktor masyarakat atau
pemohon adalah: 1) pengajuan permohonan IP
dengan item yang banyak; 2) permohonan IP yang
disampaikan pemohon seringkali dikirimkan
kepada sejumlah BP dengan item permohonan
yang identik; 3) pemohon IP masih ada yang
belum mematuhi ketentuan/mekanisme/tata cara
permohonan IP sesuai dengan ketentuan masing-
masing BP; 4) pemohon seringkali mengabaikan
tanggapan atau keputusan atasan PPID sehingga
langsung mengajukan PPSIP ke Komisi Informasi
5) pemohon IP masih berkisar mengajukan
permohonan penggunaan dan laporan anggaran.     
       Dari kedua faktor tersebut merupakan suatu
hal yang paradoks, disaat yang sama regulasi
Pemprov Banten dan kabupaten/kota telah lahir
sejak tahun 2011. 
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       PPID, Komisi Informasi, Perguruan Tinggi dan
masyarakat perlu memiliki komitmen bersama
untuk lebih memahami amanat undang-undang
keterbukaan informasi publik dan penatakelolaan
keterbukaan informasi publik serta arti penting
layanan informasi publik.
       Bahwa Badan Publik dan Masyarakat sebagai
pemohon/pengguna IP sama-sama memiliki hak
dan kewajiban yang diatur perundang-undangan.
BP dan masyarakat sama-sama mengusung
tujuan UU 14/2008 yaitu: a. menjamin hak warga
negara untuk mengetahui rencana pembuatan
kebijakan publik, program kebijakan publik, dan
proses pengambilan keputusan publik, serta
alasan pengambilan suatu keputusan publik; b.
mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan
peran aktif masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik 

Komitmen Bersama

yang baik; d. mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik, yaitu yang transparan,
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan; e. mengetahui
alasan kebijakan publik yang mempengaruhi
hajat hidup  orang banyak; f.
mengembangkan ilmu pengetahuan dan
mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan
informasi di lingkungan Badan Publik untuk
menghasilkan layanan informasi yang
berkualitas. Dengan melaksanakan tujuan UU
KIP tersebut dapat dipastikan hak dan
kewajiban BP dan masyarakat dapat sama
berorientasi kepada kepentingan publik.
   Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
sinergitas serta komitmen bersama
keterbukaan informasi publik haruslah
menjadi platform bersama bagi setiap badan
publik di provinsi Banten dengan berorientasi
kepada kepentingan publik dan kemudahan
dalam memperoleh informasi publik. 

OPINI

Sejatinya tata kelola KIP di
Provinsi Banten sudah berjalan
dengan sangat baik. Namun
masih banyak badan publik
yang masih berorientasi kepada
adanya permohonan informasi
publik, belum berorientasi
kepada pengguna informasi
publik.
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PPID Bawaslu Provinsi BantenPPID Bawaslu Provinsi Banten
dalam angkaTahun 2022Tahun 2022

Infografis

7 2

5
Pemohon

2
Pemohon

1 2Alasan
Penolakan
Permintaan
Informasi
Publik

Sarana
Permohonan
Informasi
Publik 13 Jam

20 Menit

Rata-Rata Waktu
Pemenuhan Permintaan
Informasi Publik

17.875 1.548



         eterbukaan informasi dapat men-
         jadi salah satu sarana yang dapat   
      digunakan oleh publik dalam me-
ngontrol kinerja serta kebijakan yang
diambil oleh Bawaslu Provinsi Banten.
Melalui keterbukaan informasi,
Bawaslu Provinsi Banten berupaya
untuk menjadi Badan Publik yang
transparan dan akuntabel. Oleh sebab
itu, keberadaan PPID menjadi sangat-
lah penting dalam sebuah Badan Publik
manakala keberadaannya tidak hanya
sebagai pejabat yang bertanggung
jawab di bidang penyimpanan, pendo-
kumentasian, penyediaan, dan/atau
pelayanan informasi tetapi juga
sebagai bentuk komitmen dalam
mewujudkan keterbukaan informasi itu
sendiri. 
    Peran PPID Bawaslu Provinsi Banten
secara jelas diatur dalam Peraturan
Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 dimana
salah satu perannya adalah
menetapkan dan memutakhirkan DIP
dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
Lantas apa sebenarnya DIP itu?
  DIP atau Daftar Informasi Publik
adalah catatan yang berisi keterangan
secara sistematis mengenai seluruh
Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaan Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota
dan tidak termasuk Informasi yang
dikecualikan. 
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   Dalam melaksanakan pengelolaan dan
pelayanan Informasi Publik, Bawaslu
Provinsi wajib menetapkan dan
memutakhirkan secara berkala DIP atas
seluruh Informasi Publik Bawaslu
Provinsi. Dalam kategori informasi, DIP
termasuk dalam informasi yang wajib
tersedia setiap saat. Melalui adanya
DIP, Bawaslu Provinsi Banten lebih
mudah menginformasikan kepada
masyarakat mengenai informasi apa
saja yang berada dibawahnya.
    Untuk seluruh Sahabat Bawaslu yang
ingin tahu kira-kira ada informasi apa
saja sih di Bawaslu? Langsung akses
DIP Bawaslu Provinsi Banten melalui
scan barcode di bawah ini ya!

DAFTAR
INFORMASI
PUBLIK

#DatinPedia

Bawaslu Provinsi Banten

K

SelayangDATIN



Di era globalisasi saat ini, informasi
menjadi salah satu hal penting yang
berkaitan dengan perkembangan
masyarakat. Tanpa disadari informasi
juga mendorong lahirnya sebuah
inovasi karena masyakat dapat
memperoleh informasi sebagai
sebuah pengetahuan baru. Tapi
tahukah Sahabat bahwa di PPID
informasi itu ada beragam jenisnya
loh! 

Berdasarkan Undang-Undang No-mor
14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, terdapat tiga jenis
informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan. Ketiga informasi
tersebut terdiri dari informasi yang
wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala, informasi yang wajib
diumumkan secara serta-merta, dan
informasi yang wajib tersedia setiap
saat. Apa sih beda ketiga jenis
informasi tersebut?

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun
2022 membagi jenis informasi salah
satunya berdasarkan sifatnya, dimana
ketiga jenis informasi tersebut masuk
jenis informasi yang sifatnya terbuka
sedangkan informasi yang
dikecualikan masuk dalam jenis
informasi yang sifatnya tertutup.
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JENIS
INFORMASI
PUBLIK merupakan Informasi yang dihasilkan,

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh Bawaslu Provinsi Banten

secara rutin, teratur, dan diumumkan paling
lambat 1 (satu) kali dalam setahun.

INFORMASI YANG WAJIB
DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

SECARA BERKALA 

01

merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu
Provinsi Banten yang apabila tidak diumumkan
dapat mengancam hajat hidup orang banyak,

ketertiban umum, dan pelaksanaan pencegahan,
pengawasan, dan penindakan dugaan

pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan.

INFORMASI YANG WAJIB
DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA 

02

merupakan Informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima
oleh Bawaslu Provinsi Banten yang diberikan
kepada Pemohon berdasarkan permintaan.

 

INFORMASI YANG WAJIB
TERSEDIA SETIAP SAAT 
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Jadi, jika Sahabat Bawaslu sudah
paham perbedaan ketiga jenis

informasi tersebut nantinya akan
lebih mudah dalam mencari

informasi di website PPID Bawaslu
Provinsi Banten.

 

#DatinPedia

SelayangDATIN



Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Banten
Kantor Bawaslu Provinsi Banten Jl. Jenderal 
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MENUJU
INFORMATIF

ANUGERAH KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK 
KOMISI INFORMASI BANTEN

2018

 INFORMATIF

ANUGERAH KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK 
KOMISI INFORMASI BANTEN

2019

ANUGERAH KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK 

BAWASLU RI
2019

 PENGELOLAAN
PPID TERBAIK

KE-4

INFORMATIF

ANUGERAH KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK 
KOMISI INFORMASI BANTEN

2020

DESK PPID
TERBAIK

ANUGERAH KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK 

BAWASLU RI
2020

INFORMATIF  INFORMATIF

ANUGERAH KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK 
KOMISI INFORMASI BANTEN

2021

ANUGERAH KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK 

BAWASLU RI
2021

INFORMATIF
 INFORMATIF

ANUGERAH KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK 
KOMISI INFORMASI BANTEN

2022

ANUGERAH KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK 

BAWASLU RI
2022

INFORMATIF



Thanks, Dilan :)

Dilan, susah ngga sih ajukan permohonan
informasi publik ke Bawaslu Banten? 

Kamu nanyea, kamu bertanyea-
tanyea. Aku kasih tau ya, cuman dalam
5 langkah kamu bisa loh dapetin akses
informasi publik Bawaslu Banten. 
Aku kirimin QR Code-nya nih ya!

Duh, kalo permohonannya ditolak gimana?
Aku tydak sanggup menghadapinya :(

Ditolak itu emang berat. Tapi kamu bisa
ajukan keberatan kok. Coba deh cek
caranya di QR code ini!

Sumber Gambar: Cuplikan video Tiktok @alif_cepmek dan film Dilan 1990


