
Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Adapun tugas dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat adalah : 

1. Penghimpunan informasi kependudukan yang diperoleh dari Kecamatan se-

Kabupaten Lombok Barat. 

2. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari Kecamatan se-

Kabupaten Lombok Barat. 

3. Pelaksanaan konsultasi atas informasi publik yang terasa ganjil. 

4. Penyelesaian dan permasalahan kependudukan yang terjadi. 

Adapun tugas dan fungsi dari anggota Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi adalah : 

1. Tugas dan Fungsi dari Ketua PPID yaitu : 

 Tugas dari Ketua PPID yaitu mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi. 

 Fungsi dari Ketua PPID yaitu : 

a. Pelaksanaan koordinasi dan perencanaan pengelola informasi dan 

dokumentasi. 

b. Pelaksanaan koordinasi pengelola informasi dan dokumentasi. 

c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi. 

d. Pelaksanaan koordinasi pengndalian informasi dan dokumentasi. 

2. Tugas dan Fungsi dari Sekretaris PPID yaitu : 

 Tugas dari Sekretaris yaitu mengkoordinasi program pengelola informasi dan 

dokumentasi. 

 Fungsi dari Sekretaris PPID yaitu : 

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelola informasi dan 

dokumentasi. 

b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang. 

c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyedian dan pelayanan informasi 

publik melalui media cetak dan elektronik. 

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelola 

informasi dan dokumentasi di masing-masing bidang. 

3. Tugas dan Fungsi dari Pengumpul Informasi 

 Tugas dari  Pengumpul Informasi yaitu untuk melaksanakan pengumpulan 

informasi publik yang didapat dari penduduk. 

 Fungsi dari Pengumpulan Informasi yaitu : 

a. Pelaksanan dalam pengumpulan dan penghimpunan informasi publik yang 

telah atau sedang dilaksanakan oleh setiap bidang. 



b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang. 

c. Membuat daftar jenis informasi dan dokumen. 

4. Tugas dan Fungsi dari Pelayanan Informasi 

 Tugas Pelayanan Informasi yaitu melaksanakan pelayanan informasi publik. 

 Fungsi dari Pelayanan Informasi Publik yaitu : 

a. Pelaksanaan perencanaan di bidang pelayanan informasi publik. 

b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa 

informasi. 

c. Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau 

sengketa informasi. 

d. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi. 

5. Tugas dan Fungsi Dokumentasi dan Arsip yaitu : 

 Tugas dari Dokumentasi dan Arsip yaitu mengelola dan memberikan pelayanan 

konsultasi dokumentasi dan klasifikasi informasi. 

 Fungsi dari  Dokumentasi dan Arsip yaitu : 

a. Pelaksanaan perencanaan program Dokumentasi dan Arsip. 

b. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi public. 

c. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi. 

d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka 

memenuhi permohonan informasi. 

 

 


