
Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis 
kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan ala-
san berikut :

Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

(1)

(2)

(3)
(4)

(6)

Tidak disediakanya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 9

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta.
Tidak ditanggapi permintaan informasi.

SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik
PPID Universitas Jambi

PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:

(5) Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
Pengenaan biaya yang tidak wajar.

(7) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang ini.

PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara 
tertulis:

PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak.a. 
PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit kerja yang terkait paling lambat 3 hari 
kerja setelah surat permohonan diterima PPID.
Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh pe-
serta rapat.
Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.d. 

b. 

c. 

a. 

d. 

b. 

c. 

PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi.
PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit kerja yang terkait paling lambat 3 hari 
kerja setelah surat permohonan diterima PPID.
Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh pe-
serta rapat.
Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

Diagram SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik dapat dilihat pada Lampiran 4 Penyelesaian 
sengketa informasi

PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi.
PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID.
Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID melakukan 
pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.

a. 
b. 
c. 
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Tujuan

Ruang Lingkup
Meliputi semua sengketa Informasi Publik dibawah wewenang Universitas Negeri Jambi dengan jenis 
informasi yang tersedia setiap saat dan infomasi yang tersedia secara berkala, tidak untuk informasi yang 
dikecualikan atau dengan kriteria tertentu.

Acuan

Definisi Istilah

Tanggung jawab dan Wewenang
5.1 Staf Humas dan Koordinator PIDK HUMAS (Petugas Informasi Utama)
5.2 Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (PPID Pelaksana Pembantu)  
5.3 Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi (PPID Pelaksana)
5.4 Rektor Universitas Jambi (Atasan PPID)

1.

2.

3.

4.

5.

3.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
3.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3.3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3.4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3.5. PERKIP Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Lampiran
Lampiran A :

Penerapan undang undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan infomasi publik maka setiap orang dapat 
memohon infomasi publik mengenai Universitas Negeri Jambi (UNJA).

Melakukan uji konsekuensi informasi publik adalah suatu kegiatan uji konsekuensi informasi publik untuk 
masyarakat kampus dan umum dalam memberikan informasi publik yang menjadi wewenang Universitas 
Negeri Jambi dengan persetujuan pimpinan.
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