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BAB II  

GAMBARAN UMUM  

DESKRIPSI SUBYEK / OBYEK PENELITIAN 

2.1     Keadaan Geografis Kota Semarang 

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota 

metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Medan, dan 

Bandung.  Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota 

Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa yang 

memiliki berankea ragam budaya dan ciri khas masing-masing penduduknya. 

Perkembangan Kota Semarang dari tahun ke tahun semakin menunjukan ke arah 

yang lebih baik. Adanya pusat industri, perdagangan, permukiman, pendidikan, 

pertanahan mulai diatur dengan baik. Saat ini Kota Semarang dipimpin oleh Wali 

Kota Hendrar Prihadi, S.E, M.M dan Wakil Wali Kota Ir. Hj. Hevearita 

Gunaryanti Rahayu mulai berkembang menjadi pusat perdagangan, jasa dan 

pemerintahan.28 

Secara geografis, Kota Semarang terletak antara garis 60 50’ – 70 10’ Lintang 

Selatan dan garis 1090 35’ – 1100 50’ Bujur Timur. Kota Semarang memiliki luas 

wilayah sebesar 373,70 km2 dan merupakan 1,15% dari total luas daratan 

Provinsi Jawa Tengah dengan batas wilayah sebelah barat adalah Kabupaten 

Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan 

Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang 

                                                           
28 www.semarangkota.go.id diakses pada tanggal 15 Mei 2017  

https://id.wikipedia.org/wiki/Ibukota
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
http://www.semarangkota.go.id/
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garis pantai mencapai 13,6 kilometer. Sedangkan, ketinggian Kota Semarang 

terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai. 

Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, Semarang terletak pada posisi strategis. 

Dikatakan strategis karena Semarang memiliki bandar udara dan pelabuhan serta 

dilewati arus lalu lintas menuju ibu kota negara Jakarta, selain itu karena 

Semarang juga memiliki daerah belakang yang meliputi kawasan Kedungsapur 

(Kendal, Demak, Ungaran, danPurwodadi) yang merupakan wilayah strategis. 

Adanya hal ini dimanfaatkan betul dalam penataan kota yaitu pada wilayah 

Kabupaten Semarang dengan ibukota di Ungaran merupakan penyangga air 

bersih, sedangkan daerah Demak dan Purwodadi merupakan daerah  penyangga 

permukiman dan penyedia tenaga kerja bagi berlangsungnya kegiatan industri di 

Semarang. Berbagai industri yang tumbuh di Semarang yang meliputi kawasan 

Tugu, Genuk maupun di sekitar Jalan Kaligawe, merupakan potensi besar yang 

kemudian menjadikan Semarang tumbuh sebagai kota besar.  

Gambar 2.1 Peta Batas administrasi Kota Semarang 

 

Sumber : semarangkota.go.id 
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Secara administrasi Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan yaitu; 1) 

Kecamatan Semarang, 2) Kecamatan Semarang Utara, 3)  Kecamatan Semarang 

Barat, 4) Kecamatan Semarang Selatan,  5) Kecamatan Semarang Timur, 6) 

Kecamatan Gayamsari, 7) Kecamatan Gajahmungkur, 8) Kecamatan Candisari, 9) 

Kecamatan Pedurungan, 10) Kecamatan Banyumanik, 11) Kecamatan Genuk, 12) 

Kecamatan Gunungpati, 13) Kecamatan Tembalang, 14) Kecamatan Ngaliyan, 

15) Kecamatan Tugu, 16) Kecamatan Mijen,  

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Kota Semarang 

 

Sumber : pamboedifiles.blogspot.com 

Secara rinci luas masing-masing kecamatan yang paling luas wilayahnya 

adalah kecamaran Mijen dengan prosentase 57,55 km2, kemudian disusul 

kecamatan Gunungpati denga luas 54,11km2, sedangkan luas wilayah yang 

terkecil adalah di kecamatan Semarang Selatan dengan prosentase 5.93km2. 

Tetapi jika dilihat dari kepadatan penduduknya, kecamatan semarang selatan 

merupakan kecamatan terpadat dengan jumlah 13.487 orang tiap km2.  
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2.1.2   Kondisi Demografi Kota Semarang  

Kondisi penduduk di Kota Semarang mengalami perubahan dari tahun 2013-

2015. Indikator kependudukan Kota Semarang tahun 2013-2015. Secara lebih 

rinci, laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang diuraikan dalam tabel dibawah 

ini :  

Tabel 2.1 

Indikator Perkembangan Penduduk Kota Semarang Tahun 2013-2015 

Tahun Jumlah 

penduduk 

Pertumbu

han 

penduduk 

Kepadatan 

penduduk 

(jiwa/km2) 

Rata-

rata 

Anggot

a 

Rumah 

tangga 

(jiwa) 

Sex 

ratio 

(L/P) 

(%) 

TPA

K 

Laki-

laki 

(%) 

TPA

K 

Pere

mpua

n (%) 

2013 1.572.198 0.83 4.207 442.089 3,56 80,15 56,11 

2014 1.584.908 0.97 4.241 443.541 3,57 81,97 55,72 

2015 1.595.187 0.59 4.269 471.327 3,38 78,54 56,09 

Sumber : BPS Kota Semarang 

Berdasarkan  tabel 2.1, dapat dilihat jumlah kepadatan penduduk 

KotaSemarang dengan luas wilayah 373,70 km2 , pada tahun 2015 kepadatan 

penduduk telah mencapai sebesar 4.269 jiwa per km2.29 Pada tahun yang sama  

Semarang memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.59%.  Laju 

pertumbuhan ini mengalami penurunan sebesar 0.38% dari tahun 2014. Selain itu, 

index pembangunan manusia di Semarang juga mengalami kenaikan sebesar 

80,22%. Berdasarkan data statistik, penduduk Kota Semarang selalu mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Dapat dilihat pada tahun 2015 penduduk Kota 

                                                           
29 www.semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/75 
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Semarang hampir mencapai 2 juta jiwa yaitu sebesar 1.595.187. Berikut adalah 

uraian jumlah penduduk menurut jenis kelamin dari masing-masing wilayah 

administratifnya :  

Tabel 2.2 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin tahun 2015 

Kecamatan Laki-laki Perempuan 

Mijen 30.942 30.463 

Gunungpati 39.403 39.238 

Banyumanik 65.158 67.350 

Gajahmungkur 31.909 31.798 

Semarang Selatan 39.323 40.297 

Candisari 39.333 39.925 

Tembalang 79.440 77.428 

Pedurungan 89.005 91.277 

Genuk 49.086 48.459 

Gayamsari 37.463 36.715 

Semarang Timur 38.072 39.259 

Semarang Utara 62.041 65.711 

Semarang Tengah 34.333 35.846 

Semarang Barat 78.650 79.481 

Tugu 15.942 16.012 

Ngaliyan 62.786 63.042 

JUMLAH 792.886 80.2301 

TOTAL  159.5187 

Sumber : BPS Kota Semarang (data telah diolah) 

Berdasarkan tabel 2.2,menyatakan bahwa jumlah penduduk Kota Semarang 

yang menempati suatu wilayah berbeda-beda tergantung dengan luas wilayahnya 

masing-masing. Penduduk dengan jenis kelamin perempuan memiliki jumlah 

penduduk terbanyak dibandingan laki-laki, yaitu sebesar 802301 penduduk. 

Sedangkan jika dilihat dari kelompok umur dapat diuraikan dalam tabel berikut : 

 

 



 
 

47 
 

 

Tabel 2.3 

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur tahun 2015 

Kelompok 

Umur 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

0-4 66.803 61.357 128.160 

5-9 66.254 61.042 127.296 

10-14 63.727 59.813 123.540 

15-19 72.127 75.689 147.816 

20-24 77.340 78.683 156.023 

25-29 75.059 75.735 150.794 

30-34 69.952 70.678 140.630 

35-39 62.314 64.053 126.367 

40-44 57.976 61.953 119.929 

45-49 51.613 55.640 107.253 

50-54 45.370 45.403 90.773 

55-59 33.785 30.869 64.654 

60-64 17.904 18.954 36.858 

65+ 32.673 42.500 75.173 

TOTAL   1.595.266 

Sumber : BPS Kota Semarang (data telah diolah) 

Dari tabel 2.3, menyatakan bahwa jumlah penduduk berdasarkan kategori umur 

dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu, usia muda digolongkan dari umur 0-14 

tahum, produktif digolongkan dari umur 15-64 tahun  dan yang tidak produktif 

digolongkan dari umur 65 tahun keatas.  

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang 

bukan angkatan kerja, yaitu dari jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah 

dengan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas. Rasio ketergantungan ini 

merupakan salah satu indikator yang menunjukan keadaan ekonomi suatu negara. 

Jika prosentasenya semakin tinggi maka beban yang harus ditanggung penduduk 

yang produktif (umur 15-64 tahun) akan semakin tinggi begitupun sebaliknya. Di 

Kota Semarang angka ketergantungan sebesar 40. Perolehan ini dapat diartikab 
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bahwa setiap 100 orang yang produktif mempunyai tanggungan sebanyak 40 

orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.  

Bekerja merupakan hal yang wajib bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hatri. Berbagai jenis pekerjaan telah tersedia dan  orang berlomba –lomba 

untuk mendapatkannya sesuai dengan keahlian masing-asing individu. Beikut 

adalah uraian jenis-jenis pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang berada di Kota 

Semarang : 

Tabel 2.4 

Jumlah Penduduk Kota Semarang berdasarkan Mata pencaharian tahun 

2015 

JENIS PEKERJAAN Jumlah tenaga kerja 

Petani Buruh 27.141 

Buruh Tani 18.673 

Nelayan 2.677 

Pengusaha 53.557 

Buruh industri 177.956 

Buruh bangunan 83.385 

Pedagang 86.820 

Angkutan 25.744 

PNS&TNI/POLRI 95.457 

Pensiunan 40.020 

Lainnya 82.313 

Total 689.238 

Sumber : BPS Kota Semarang (Data Telah Diolah ) 

Berdasarkan  tabel 2.4, menyatakan bahwa jenis pekerjaan yang paling banyak 

diminati adalah sebagai buruh industri dengan jumlah 1.779.956 tenaga kerja. Hal 

tersebut disebabkan saat ini Kota Semarang mulai  menumbuhkan berbagai 

industri baik yang berupa industri kecil atau rumahan  ataupun  industri besar 

seperti pabrik, yang  meliputi kawasan Tugu, Genuk maupun di sekitar Jalan 
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Kaligawe. Hal ini merupakan potensi besar yang kemudian menjadikan  peluang  

untuk merekrut banyak buruh untuk dipekerjakan. Sedangkan  di posisi kedua 

pekerjaan yang paling diminati adalah sebagai PNS&TNI /POLRI dengan jumlah 

95.457. Sebagai kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, 

Surabaya, Medan, dan Bandung, lahan Kota Semarang sebagian besar digunakan 

untuk membangun perkantoran. Hal ini menyebabkan banyak para pekerja usai 

produktif ingin meraih jenis pekerjaan ini. Dengan adanya berbagai bidang-bidang 

pekerjaan tersebut, memudahkan para pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang 

sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan akan mendapatkan hasil yang maksimal 

pula. Hal ini akan berdampak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Tabel 2.5 

Penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan (dalam persen) 

Pendidikan yang 

ditamatkan 

2012 2013 2014 

<SD 18.76 8.72 19.06 

SD 21.05 16.29 21.39 

SMP 18.67 19.60 18.97 

SMA 19.42 40.21 19.74 

D1, D2, D3 4 4.25 4.07 

D4, S1, S2, S3 4.09 10.94 4.16 

Sumber : BPS Kota Semarang 

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi seseorang dalam mencari 

pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diraih maka semakin besar 

kemungkinan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jika dilihat pada tabel 2.5 

dari pendidikan yang ditamatkan , pada tahun  2014 prosentase tertinggi ada pada 

tamatan SD yaitu sebesar 21,39%, disusul dengan tingkat SMA sebesar 19.74. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
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Dengan demikian dalam hal pendidikan di Kota semarang masih dikatakan 

rendah, terbukti bahwa hanya 4.16%  orang yang ingin melanjutkan studi sampai 

ketingkat sarjana. 

2.2    Keterbukaan Infromasi Publik 

Awal mula adanya keterbukaan informasi diusulkan oleh sejumlah Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) dalam koalisi  kebebasan memperoleh informasi. 

Mereka mengajukan RUU dengan nama Kebebasan Memperoleh Informasi 

Publik. Sejak dimasukkan di DPR periode tahun 1999-2004 sekitar sembilan 

tahun proses pembahasan RUU KIP ini akhirnya disahkan oleh DPR RI pada 3 

April 2008, namun kata kebebasan diubah dengan nama “keterbukaan” yang 

akhirnya menjadi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Akan tetapi UU 

KIP ini mulai dijalankan dua tahun setelah di sahkan, yaitu pada 1 Mei 2010.  

Lahirnya UU KIP ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan, 1) bahwa 

informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi 

dan lingkungan sosialnya,2) hak dalam memperoleh informasi merupakan hak 

asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting 

negara demokratis yang menjujung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan 

penyelenggaraan negara yang baik,3) keterbukaan informasi publik merupakan 

sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik, dan 4) pengelolaan informasi 

publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat 

informasi.30 UU KIP ini memiliki tujuan untuk 1) menjamin hak warga negara 

untuk mengetahui rencana pembuatan program kebijakan publik beserta 

                                                           
30 UU KIP No 14 tahun 2008 
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alasannya, 2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

kebijakan publik,3) meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan 

kebijakan publik, 4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.  

Terdapat sembilan unsur kriteria UU KIP agar dapat diterima oleh 

masyarakat dalam rangka mewujudkan good governance. Pertama, UU KIP harus 

befungsi sebagai payung atau penyelaras. Kedua, UU KIP harus memuat secara 

komprehensif empat jenis hak atas informasi yakni hak untuk mengetahui, hak 

untuk mendapatkan informasi, hak untuk diinformasikan, dan hak  untuk 

mendayagunakan dan menyebarluaskan informasi. Ketiga, hak atas informasi 

merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Keempat, UU KIP ini mensyaraktkan 

dua hal yaitu pemberlakukan pengecualian informasi yang bersifat rahasia atau 

ketat akses dan pemberlakuan kerahasiaan terhadap informasi memiliki batas 

waktu. Kelima, akses informasi mempertimbangkan prinsip murah, cepat, akurat 

dan tepat waktu. Keenam, kewajiban badan publik sebagai subyek memiliki 

sistem pengelolaan informasi dan pelayanan publik yang memadai. Ketujuh, 

penyelesaian sengketa yang murah, cepat, independen, dan kompeten. Kedelapan, 

ruang lingkup pemberlakuan badan publik sebagai penyedia akses tidak terbatas 

pada institusi negara, tapi juga di luar negara seperti BUMN/ daerah. Kesembilan, 

ancaman hukuman ditujukan tidak hanya pada pelaku penyalahgunaan ketentuan 

pengecualian informasi melainkan juga pada individu dan badan publik yang 

menghambat akses publik.31 

                                                           
31 http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/viewFile/439/408  

http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/viewFile/439/408
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2.3     Keterbukaan Informasi Publik Kota Semarang  

Sejak diterapkan pada 10 Mei 2010, minimal ada dua tujuan besar yang 

terkandung di dalam undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 

Pertama yaitu mewujudkan penyelenggara negara (badan publik) yang transparan, 

efektif, efisien dan akuntabel dengan pelayanan informasi yang baik serta 

mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses pengambilan 

kebijakan publik dengan menjamin hak informasi mereka.  

Awal mula adanya keterbukaan informasi publik di Kota Semarang, pada 

tahun 2012 PATTIRO Semarang melakukan kajian keterbukaan informasi pubik 

Pemerintah Kota Semarang yang dilakukan selama tahun 2011. Dari hasil uji 

akses yang dilakukakn Pattiro terdapat 44 surat permintaan informasi ke 21 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Akan tetapi hanya 7 dokumen (15,5%) 

permintaan informasi yang diberikan dibawah 35 hari. Sedangkan 34 (84,5%) 

dokumen lainnya diperoleh setelah melalui sidang sengketa di KI Provinsi Jateng 

dengan rata-rata waktu pemberian 56 hari.  

Dapat dilihat dari data yang penulis peroleh di bagian Humas pada tahun 2011 

sebagai sekretariat PPID se-Pemkot Semarang, pada tahun yang sama 

permohonan informasi sangat tinggi kurang lebih ada 15 permohonan dengan  3 

sengketa setiap bulan. Hal itu dikarenakan kurangnya transparansi dan kesadaran 

SKPD akan keterbukaan Informasi sehingga menyebabkan kelebihan waktu 

pelayanan serta yang akhirnya timbul sengketa. Data jumlah permohonan 

informasi kota Semarang dari tahun ke tahun : 
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Tabel 2.6 

Jumlah Permohonan Informasi dan Sengketa 

 

Tahun Permohonan 

informasi 

Sengketa Prosentase 

2011 180 36 20 % 

2012 37 16 43 % 

2013 54 10 18 % 

2014 48 8 17 % 

2015 31 0 0 

Sumber data : Humas Pemkot Semarang 

Berdasarkan tabel 2.6 tersebut menunjukan bahwa Pemerintah Kota Semarang 

masih tertutup dalam pemenuhan hak informasi terhadap masyarakat. Oleh karena 

itu, PATTIRO Semarang menjadikan kajian tersebut untuk mendorong 

Pemerintah Kota Semarang untuk membuat peraturan tentang pembentukan dan 

mekanisme pembagian tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) sebagaimana diamanatkan dalam UU KIP.  

Akhirnya pada tanggal 5 septemper 2012 Pemkot Semarang mengesahkan 

peraturan mengenai keterbukaan informasi publik. Kesiapan pemerintah daerah 

dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dilihat dari adanya payung 

hukum. Untuk mengupayakan segala pelayanan kepada masayarakat pemerintah 

kota semarang membuat peraturan daerah melalui Keputusan Wali Kota 

Semarang Nomor : 821.29/265 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemkot Semarang dan Perwal No.26 tahun 

2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 

lingkungan Pemkot Semarang. Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel menuju good governance sesuai 

amanat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemkot Semarang 
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berusaha menciptakan berbagai inovasi dengan membangun pusat informasi 

publik agar memudahkan masyarakat dalam mengakses segala informasi 

mengenai Kota Semarang.  

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan mengenai adanya keterbukaan 

informasi publik merupakan upaya dalam menuju pemerintahan yang baik dan 

mencegah terjadinta praktek KKN. Dengan adanya hal ini, diharapkan masyarakat 

dapat semakin peka, cepat tanggap dan aktif dalam mengontrol proses 

penyelenggaraan pemerintahan, karena tolak ukur pertanggungjawaban 

pemerintah adalah melalui keterbukaan informasi publik yang disediakan.  

2.4     PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ) Kota Semarang  

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang diatur dalam 

Perwal No 26 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan informasi dan 

dokumentasi di lingkungkan pemerintah kota Semarang. Pelayanan informasi dan 

dokumentasi dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang 

keterbukaan Informasi di Pemerintah Kota Semarang diawali tahun 2010 oleh 

Bagian Humas sebagai insiator. Hal itu dikarenakan kurangnya transparansi dan 

kesadaran SKPD akan keterbukaan Informasi sehingga menyebabkan kelebihan 

waktu pelayanan serta yang akhirnya timbul sengketa. 

Akhirnya setelah melalui audiensi dengan LSM besar Pattiro dan LSM asal 

German Gesellrcharft for Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan konsultasi 

dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan sejumlah pertimbangan 

seperti; kondisi badan publik yang heterogen (terdapat sekretariat, dinas teknis, 
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keendidikan, dsb), terlalu lebarnya rentang kendali, wilayah yang tersebar, 

cakupan informasi yang bersifat teknis, melasanakan pelayanan yang lebih mudah 

dan lebih cepat. Maka dibuatlah perwal dan SK yang menyatakan bahwa 

pelayanan informasi dapat dilakukan secara desentralisasi atau berada di masing-

masing instansi yang mana menunjuk Sekretaris SKPD selaku PPID. 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PPID di Lingkungan Pemkot Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku Pedoman KIP di Semarang 

2.4.1 Tugas dan fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan 

Dokumentasi) Kota Semarang 

PPID dibentuk untuk memudahkan pemohon informasi menemukan pejabat 

yang dapat memberikan informasi publik yang dibutuhkan, Tugas dan fungsi  

PPID Kota Semarang adalah sebagai berikut;  

Atasan PPID 

PPID  

(SKPD) 

Sekretaris PPID 
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Bidang 

pengolahan data 

dan klasifikasi 

informasi 

PPID 

Pembantu 

Bidang 

penyelesaian 

keberatan 

informasi  

PPID 

Pembantu 

Bidang 

pelayanan dan 

dokumentasi 
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1. Tugas dari PPID adalah merencanakan, mengorganisasikan, 

melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan dan   pelayanan informasi di lingkungan badan publik sesuai 

dengan bidang dan urusannya masing-masing 

2. Fungsi : 

a. Penghimpunan informasi publik dari seluruh PPID Pembantu; 

b. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari 

PPID  Pembantu sesuai urusan dan bidangnya masing-masing; 

c. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam 

kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik. 

d. Penyelesaian keberatan dan sengketa informasi. 

Tidak hanya berada di masing-masing SKPD tetapi meja pelayanan PPID juga 

sudah tersedia di Pusat Informasi Publik Kota Semarang yang berfungsi untuk 

mempermudah masyarakat mendapatkan informasi agar tidak terkendala masalah 

jarak dan waktu. Manfaat PPID di gedung PIP adalah :  

1. PPID Pemkot Semarang terintegrasi mendukung Pusat Informasi Publik di 

Kota Semarang  

2. Mengoptimalkan pola desentralisasi PPID di Pemkot Semarang (bahwa 

informasi tidak hanya diperoleh di wilayah saja) 

3. Sebagai pusat koordinasi para kontributor penyedia informasi, PPID 

dengan Pemohon. 



 
 

57 
 

 

2.4.2  Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan Badan Publik  

Pengklasifikasian informasi tercantum dalam UU No 14 tahun 2008 dan pasal 

17 Perwal No.26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Pemkota Semarang. Dalam klasifikasi informasi 

dibedakan menjadi dua, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang 

dikecualikan. 

a. Informasi yang bersifat publik dan diumumkan secara berkala 

Informasi yang bersifat publik merupakan hak yang harus dipenuhi kepada 

masyarakat. Ada beberapa hal yang wajib disediakan badan publik yaitu 

mengenai;  

1. Profil yang meliputi sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, 

kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja dan sebagainya. 

2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemkot Semarang,laporan 

akuntabilitas, laporan keuangan dan lain sebagainya.  

Informasi ini perlu diberitahukan kepada publik karena selain untuk 

pemenuhan hak bagi publik, keterbukaan informasi ini juga merupakan wujud 

tanggungjawan pemerintah kepada masyarakat. 

b. Informasi publik yang wajib diumumkan  serta merta 

Informasi ini ditujukan jika mengancam hidup orang banyak dan 

keterkaitan umum, seperti informasi mengenau bencana alam, wabah, 

kejadian luar biasa, kejadian antariksa, bencana sosial spserti kerusuhan 

sosial, konflik sosial, teror, penyakit menular, bahay racun yang di konsumsi 
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oleh masyarakat dll yang mengancam hajat hidup orang banyak. Informasi ini 

sangat perlu disebarluaskan oleh pemerintah secara cepat apabila terjadi hal-

hal yang membahayakan bagi masyarakat. 

c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat  

Setiap badan publik diwajibkan menyediakan informasi setiap saat ketika 

ada permohonan dari masyarakat, meliputi; 

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan 

Pemerintah Kota Semarang, tidak termasuk informasi yang 

dikecualikan 

2. Hasil Keputusan Pemerintah Kota Semarang dan latar belakang 

pertimbangannya 

3. Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya  

4. Rencana kerja program/kegiatan termasuk perkiraan pengeluaran 

tahunan kota Semarang 

5. Perjanjian Pemerintah Kota Semarang dengan pihak ketiga 

6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Pemerintah Kota 

Semarang dalam pertemuan terbuka untuk umum 

7. Prosedur kerja pegawai Pemerintah Kota Semarang yang berkaitan 

dengan pelayanan masyarakat  

8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana 

diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 
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Sebagai informasi yang tersedia setiap saat, ini akan memudahkan bagi 

masyarakat jika ingin mengajukan permohonan informasi. Sehingga jika 

permohonan tidak terpenuhi masyarakat dapat mengajukan keberatan dan 

sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi. 

d. Informasi yang dikecualikan  

Walupun adanya kebebasan memperoleh informasi tetapi didalam UU 

KIP juga mengatur infomasi yang dikecualikan bagi masyarakat. Ada 

beberapa informasi yang dikecualikan bagi  publik yang diatur dalam pasal 17 

UU KIP ini seperti : 

1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi 

dapat menghambat proses penegakan hukum seperti menghampat proses 

penyelidikan, mengungkap identitas informan/pelapor, dan 

membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum 

2. Informasi yang apibila dibuka dapat mengganggu kepentingan 

perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari 

persaingan usaha tidak sehat, merugikan ketahanan ekonomi nasional, 

dapat mengungkapkan rahasia pribai seseorang dll 

2.4.3  Keberatan dan Penyelesaian Sengketa  

Dalam UU KIP bab VIII bagian 1 pasal 35, dijelaskan pula bahwa setiap 

pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis apabila tidak 

disediakannya informasi berkala sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9, 

apabila tidak ditanggapinya permintaan informasi, tidak dipenuhinya permintaan 
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informasi, penyampaian informasi yang melebihi waktu yang telah diatur dalam 

UU KIP. Proses penyelesaian waktu dalam pelayanan informasi publik diatur 

dalam undang-undang keterbukaan informasi Bab VI  pasal 22 ayat 7 yaitu, 

penyelesaian pelayanan informasi selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak 

diterimanya permintaan melalui pemberitahuan tertulis. Prosedur, jangka waktu 

serta keberatan dan penyelesaian sengketa informasi, secara lebih jelas dapat 

dilihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 2.7 

Prosedur dan Jangka waktu penyediaan informasi terbuka 

Jenis layanan Jangka Waktu Keberatan/banding 

internal 

Informasi berkala 6 bulan sekali Langsung keberatan 

Informasi Serta Merta Seketika Ke pihak berwajib 

Informasi tersedia Setiap 

saat 

Dapat langsung 

diberikan pada saat 

diminta 

Langsung keberatan 

disertai dengan bukti 

permintaan 

Informasi berdasarkan 

permintaan 

Diperlukan waktu 

maksimum 10+7 hari 

kerja 

Keberatan disertai bukti 

permintaan setelah 10+7 

hari kerja 

2.4.4 Mekanisme Pelayanan Informasi Kota Semarang 

Gambar 2.4 Prosedur Pelayanan Informasi Kota Semarang 
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Gambar 2.5 Alur pelayanan informasi Kota Semarang 

 

1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada 

badan publik baik langsung secara lisan maupun melalui surat atau surat 

elektronik (email) atau juga dapat dilakukan melalui telepon 

2. Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis 

informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara 

penyampaian informasi yang diinginkan 

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik 

Setda Kota Semarang mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon 

informasi 

4. PPID harus memberikan tanda bukti penerimaan kepada Pemohon 

Informasi, bahwa yang bersangkutan telah melakukan permintaan 

informasi, serta nomor pendaftaran permintaan 
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5. PPID wajib memberitahukan pemberitahuan secara tertulis terhadap setiap 

pemohon informasi, selambat-lambatnya 10 + 7  hari kerja setelah 

diterimanya permintaan informasi 

2.5 Deskripsi Umum Pusat Informasi Publik Kota Semarang 

Sistem pemerintahan yang desentralisasi, membuat pemerintah daerah 

memiliki otonomi sendiri dalam mengatur pemerintahannya. Salah satunya dalam 

menerapkan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Semarang. Sarana 

prasarana layanan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang 

menunjang terwujudnya keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi 

yang baik adalah ketika masyarakat dapat mengakses informasi publik dengan 

mudah melalui sarana prasarana yang tersedia.  

Sebagai badan publik, Pemkot  Semarang wajib menyediakan sarana 

prasarana bagi terwujudnya keterbukaan informasi publik. Sebagai optimalisasi 

pengembangan program e-Governemnet untuk sarana komunikasi dan informasi  

publik, Pemkot Semarang mulai menyediakan website sebagai media komunikasi 

bagi masyarakat.  Masyarakat Kota Semarang dapat mengetahui informasi 

mengenai Kota Semarang,  mengirimkan  kritik dan  saran, atau melayangkan  

pengaduan  hanya dengan melalui website semarangkota.go.id atau dapat juga 

melalui email pemkotsmg@semarangkota.go.id atau pip@semarangkota.go.id, 

tidak hanya melalui website tetapi juga melalui papan mengumuman, meja 

informasi dan situs resmi yang tersedia di setiap badan publik.  

mailto:pemkotsmg@semarangkota.go.id
mailto:pip@semarangkota.go.id


 
 

63 
 

 

Dengan adanya sarana prasarana ini, tujuannya adalah untuk 

mempublikasikan informasi dan dokumentasi tentang pelayanan publik dan 

pembangunan Kota Semarang. Sebagai media informasi dan  publikasi yang dapat 

diakses melalui internet, tentu portal ini merupakan solusi yang efektif dan efisien 

untuk pencarian berbagai info dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat 

Kota Semarang  tanpa batas waktu dan tempat. Hal ini  merupakan bentuk 

transparansi dan  akuntabilitas Pemerintah Kota Semarang dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Hal ini dilakukan  untuk optimalisasi penyelnggaraan pemerintahan berbasis 

TIK untuk mendukung pengembangan e-government melalui slogan : BE 

SMART CITY (Based on E-government, Semarang More Accountable, Realistic 

and the Transparent CITY). Hal ini merupakan bentuk perwujudan keterbukaan 

informasi publik yang dilakukan oleh Pemkot Semarang.   

Akan tetapi, pemerintah Kota Semaranng tidak hanya menyediakan website 

tetapi juga mewujudkan inovasi Pusat Informasi Publik (PIP) yang merupakan 

layanan gratis pelayanan publik dan pelayanan penyampaian pengaduan. 

Keunggulan utama yang diberikan PIP adalah memberikan 3 (tiga) pelayanan 

publik sekaligus dalam satu atap, yakni : layanan permohonan data dan informasi 

pelayanan publik, Pusat Pengelolaan Pengaduan (P3M), dan berbagai fasilitas 

pelayanan publik yang bisa dipakai oleh masyarakat secara gratis. Kantor PIP 

berkedudukan di kawasan Balai Kota Semarang yang buka setiap hari Senin-

Sabtu, pukul 07.00-21.00 WIB. Di lantai 1 Gedung PIP Kota Semarang terdapat 

Ruang Broadband Learning Center (BLC), ruang operator pengelola, ruang 
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komunitas, pusat pengaduan masyarakat, ruang internet dan telepon, ruang baca. 

Lantai 2 ada ruang server, ruang dokumen, ruang desk kota, studio mini, ruang 

rapat. Sedangkan lantai 3 terdapat tempat parkir bagi masyarakat. Di 

bagian outdoor terdapat hostspot area dan ruang pertemuan. Terbukti Inovasi 

yang dikembangkan oleh Pemkot Semarang ini adalah salah satu pemenang TOP 

99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016.32  

Salah satu tujuan utama dai PIP kota semarang adalah dapat membantu 

masyarakat yang masih kebingungan jika ingin membutuhkan data atau informasi 

tentang kota Semarang. Semenjak dibuka tahun 2014, Kantor PIP sudah banyak 

dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan untuk mengakses informasi 

tentang Kota Semarang terkait sarana pelayanan publik maupun untuk melakukan 

pengaduan. Semua pelayanan yang ada di dalamnya telah didukung penggunaan 

Teknologi Informasi (TI) yang cukup baik sehingga dapat diakses secara mudah 

dan cepat. Selain itu, semua fasilitas yang diberikan oleh Kantor PIP dalam 

informasi pelayanan publik dan pengaduan diberikan secara gratis tanpa dipungut 

biaya. 

Dengan adanya Kantor PIP yang dikenal sebagai Three in One Pelayanan 

Publik, Pemerintah Kota Semarang berusaha mewujudkan kemudahan dalam 

pelayanan dari data dan informasi pelayanan publik, pelayanan pengaduan dan 

fasilitas publik. Kota Semarang ingin pula dikenal sebagai kota yang bisa 

memberikan akses kemudahan bagi masyarakat dalam informasi pelayanan publik 

dan pengaduan. 

                                                           
32 www.semarangkota.go.id 


