
MODUL
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DALAM PEMBANGUNAN DESA

Nama Materi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pembangunan Desa

Waktu 120 menit

Penulis Yossy Suparyo

Kompetensi C3 + A4 + P4

Sasaran
Pengguna

Modul ini dapat dibaca oleh pendamping dan pegiat organisasi 
masyarakat sipil (NGO/CSO) yang menaruh perhatian pada 
program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Selain itu, modul dapat dipergunakan sebagai panduan tidak resmi 
oleh pemerintah desa maupun BPD untuk melibatkan masyarakat 
secara aktif dan mewujudkan tata kelola desa yang baik. 

Metode
Penggunaan

Modul ini adalah bahan pendukung pelatihan pengembangan 
kapasitas desa dalam jaringan kerja Gerakan Desa Membangun 
atau kursus yang secara spesifik membahas Keterbukaan 
Informasi Publik. Modul ini dapat dipergunakan secara mandiri atau
terpisah dari modul lainnya.

Lisensi CC-BY-SA. Lisensi atas nama Gedhe Foundation. Siapapun 
diperbolehkan mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan 
menyebutkan sumber dan menerapkan lisensi serupa untuk produk
turunannya.

Tujuan Instruksional Umum (TIU)
Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat memahami tata 
aturan pelayanan informasi publik, standar layanan informasi, dan 
prosedur pemenuhan permintaan informasi yang diajukan oleh 
masyarakat desa.

Tujuan Instruksional Umum (TIU)
Selama pembelajaran ini, peserta akan:
1. Menjelaskan tata aturan pelayanan informasi publik UU No 14 

tahun 2008 dan UU No 6 tahun 2014
2. Menjelaskan standar layanan informasi di tingkat desa.
3. Menjelaskan prosedur pemenuhan permintaan informasi yang 

diajukan oleh masyarakat desa.

Waktu
1 Jam Pelajaran (45menit)
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Metode
 Pemaparan
 Tanya-jawab
 Curah pendapat

Media
 Media tayang 1.4.1
 Lembar Informasi 1.4.1

Alat Bantu
Flipt chart, spidol, kertas plano, kertas metaplan, laptop, dan 
proyektor

Proses Penyajian Materi

Untuk menyajikan materi ini, pelatih mengikuti tahapan sebagai berikut:
1. Pelatih membuka sesi dan menjelaskan tujuan sesi, metode, dan waktu 

dalam pembelajar materi.
2.` Pelatih melakukan curah pendapat untuk menggali pemahaman dan 

pengalaman peserta terkait dengan praktik keterbukaan informasi dalam 
proses pembangunan di desa. Ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini 
untuk memantik proses curah pendapat:

 Apakah yang Anda ketahui dengan Keterbukaan Informasi Publik?
 Kebijakan apa yang menjadi payung hukum penyelenggaraan 

pelayanan keterbukaan informasi di tingkat desa? Ceritakan dengan 
singkat isi kebijakan tersebut?

 Dokumen apa saja yang wajib dipublikasikan secara rutin oleh 
pemerintah desa?

 Ceritakan, bagaimana prosedur pemenuhan permintaan informasi 
terkait pembangunan desa?

3. Pelatih mencatat pendapat peserta dalam daftar curah, bisa menggunakan 
kertas plano maupun catatan dijital yang ditayangkan melalui layar 
proyektor.

4. Pelatih menayangkan Media Tayang 1.4.1 untuk menjelaskan aturan 
keterbukaan publik, standar layanan informasi publik di desa, dan prosedur 
pemenuhan permintaan publik yang diajukan masyarakat.

5. Pelatih meminta pendapat dari peserta untuk mendalami materi.
6. Pelatih meminta peserta untuk mengerjakan Lembar Kerja 1.4.1 secara 

kelompok.
7. Pelatih memberikan ulasan singkat untuk menegaskan kata-kata kunci dan 

kesimpulan materi.
8. Pelatih mengapresiasi keterlibatan peserta dalam mengikuti pembelajaran di

sesi ini.
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Lembar Informasi

Keterbukaan Informasi dalam
Pembangunan Desa

Latar Belakang

Prinsip keterbukaan informasi merupakan salah satu dasar penyelenggaraan tata
pemerintahan di Indonesia. Pasal 28F UUD 1945 menyebutkan setiap warga 
negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Setiap warga negara juga berhak 
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyebarluaskan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 
tersebut menegaskan hak untuk memperoleh informasi merupakan hak dasar 
warga negara yang dilindungi oleh hukum. 

Untuk menjamin hak memperoleh informasi lahir Undang-Undang Nomor 14 
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya disebut UU KIP. 
Untuk melaksanakan UU KIP, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, membentuk Komisi
Informasi (KI) di tingkat nasional dan Komisi Informasi Daerah (KID) di tingkat 
provinsi. Selain itu, semua regulasi yang ada di Indonesia, baik di pusat maupun 
daerah, harus menerapkan hak untuk mengakses informasi sebagai prinsip 
dasar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean 
governance). 

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa menegas hak untuk 
memperoleh informasi sebagai fondasi dari tata kelola desa. Penegasan itu 
terlihat pada Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan mewajibkan 
pemerintah desa memberikan informasi dan melaporkan secara berkala kegiatan
pemerintahan dan pembangunan desa (Pasal 26 dan Pasal 27). Pasal 68 dan 82
juga mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, jenis informasi 
yang wajib diberikan pada masyarakat, dan hak untuk melakukan pemantauan 
atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Selain 
itu, ada pasal 86 yang mengatur pemanfaatan sistem informasi di tingkat desa 
untuk mendukung pengelolaan data dan penyelenggaraan layanan informasi di 
desa.

Pesatnya perkembangan dunia teknologi informasi menyebabkan pemerintah 
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, selanjutnya dikenal dengan UU ITE, untuk menjamin hak memperoleh
dan menyampaikan informasi melalui internet. UU ITE mengatur standardisasi 
komunikasi data, perlindungan data privat, penyebarluasan data dan informasi, 
kegiatan transaksi (e-commerce), dan pemanfaatan teknologi informasi di dunia 
pemerintahan. Tak heran, kini, sebagian kegiatan penyelenggaraan pelayanan 
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publik telah memanfaatkan piranti teknologi informasi untuk menghasilkan 
kualitas pelayanan yang prima.

Semua regulasi di atas merupakan payung hukum bagi desa untuk 
menyelenggarakan pelayanan informasi di desa. Untuk mempercepat 
pelaksanaan layanan tersebut, pendamping desa berperan untuk mendorong 
lahirnya regulasi di tingkat desa (peraturan desa/peraturan kepala desa), 
merumuskan standar pelayanan informasi, menyusun standar operasional dan 
prosedur (SOP) pelayanan informasi, serta merumuskan strategi peningkatan 
kapasitas pemerintah desa secara berkelanjutan. 

Lembar informasi ini berisi tata aturan pelayanan informasi publik, standar 
layanan informasi publik di tingkat desa, dan prosedur pemenuhan permintaan 
informasi yang diajukan oleh masyarakat desa. Sejumlah praktik baik 
penyelenggaraan pelayanan informasi di sejumlah desa dituliskan untuk 
melengkapi pembahasan materi ini. 

Kebijakan Umum Keterbukaan Informasi Publik

Pada 2008, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang 
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 
sebagai tindak lanjut dari perintah UUD 1945 Pasal 28F. Untuk melaksanakan 
UU KIP lahir Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik. Kedua regulasi tersebut mengatur ruang lingkup informasi 
publik, badan publik yang diwajibkan menyelenggarakan pelayanan informasi, 
prosedur penyelenggaraan layanan informasi yang cara mudah, cepat, dan 
murah, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa informasi antara 
masyarakat dengan badan publik.

UU KIP mewajibkan setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap 
pemohon informasi publik untuk mendapatkan semua jenis informasi publik, 
kecuali beberapa informasi tertentu yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Badan 
publik adalah seluruh lembaga yang berada di bawah cabang kekuasaan 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, status badan publik melekat pada 
seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
Partai Politik, seluruh lembaga yang mengumpulkan uang dari masyarakat, 
seluruh lembaga yang menerima uang dari luar negeri, dan seluruh lembaga 
yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari Anggaran Pendapat Belanja 
Negara (APBN) dan atau dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

Pada 2009, pemerintah membentuk Komisi Informasi Pusat (KIP). Saat ini sudah
terbentuk 30 Komisi Informasi Provinsi dan sejumlah Komisi Informasi 
Kabupaten/Kota. Komisi Informasi, di semua tigkatan, bertanggungjawab untuk 
memastikan terselenggaranya keterbukaan informasi di semua badan publik dan 
penyelenggaraan layanan untuk pemenuhan permohonan informasi dan 
dokumen yang diajukan masyarakat kepada badan publik. Komisi Informasi juga 
berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi 
antara masyarakat dengan badan publik melalui ajudikasi nonlitigasi yang 
didalamnya didahului dengan proses mediasi. 
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Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,  
dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara
dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan  
badan  publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi  
lain  yang  berkaitan dengan  kepentingan publik (Pasal 1). Setiap badan publik 
harus menunjuk/membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) sebagai pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
PPID bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem layanan informasi yang 
cepat, mudah dan wajar, termasuk menentukan informasi yang termasuk dalam 
daftar perkecualian. Bagan berikut menjelaskan jenis informasi publik yang harus
disediakan oleh badan publik.

Suatu informasi dapat dimasukan dalam ketegori informasi dikecualikan bila:
1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas 
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan 
negara;

4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;

6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta 
otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat 
seseorang;

8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;

9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan 
Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi 
Informasi atau pengadilan;

10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
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Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik

UU KIP mewajibkan setiap badan publik untuk menyelenggarakan pelayanan 
publik yang cepat, tepat, dan sederhana (pasal 13). Badan publik juga wajib 
membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara 
cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan 
informasi publik. Standar Layanan Informasi Publik telah diatur dalam Peraturan 
Komisi Informasi No 1 tahun 2010. 

Untuk mendapatkan dokumen dan informasi dari badan publik, masyarakat harus
mengajukan permohonan permintaan informasi. Berikut ini adalah contoh 
mekanisme mendapatkan informasi secara sederhana.

Dalam penyelenggaraan layanan informasi sangat mungkin terjadi beda tafsir 
antara PPID sebagai penyelenggara layanan dan anggota masyarakat sebagai 
pemohon. Untuk itu, UU KIP mengatur mekanisme sengketa informasi untuk 
memberi kepastian hukum. Secara sederhana, mekanisme penyelsaian sengketa
dapat dilihat dalam bagan berikut ini:
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Berdasarkan UU KIP, desa merupakan salah satu badan publik yang wajib 
menyediakan layanan informasi publik. UU Desa juga menegas hak untuk 
memperoleh informasi sebagai fondasi dari tata kelola desa. Untuk 
menyelenggarakan pelayanan publik di desa, kita bisa mengacu pada pasal 26 
Ayat 4 poin p yang mewajibkan kepala desa dalam menjalankan tugasnya wajib 
memberikan informasi pada masyarakat. Secara rinci, kewajiban itu diatur dalam 
pasal 27, yaitu:
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Pasal 27
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
setiap   akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada 
 akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan 
secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir 
tahun  anggaran; dan

d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan 
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir 
tahun anggaran.



Pasal 68 ayat 1 menegaskan hak masyarakat untuk meminta dan mendapatkan 
informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, pada 
pasal 82 diatur secara lebih detail tentang hak mendapatkan informasi dan 
mengawasi dalam bidang pembangunan desa, sebagai berikut:

Selanjutnya pada pasal 86 diatur pemanfaatan sistem informasi (perangkat 
keras, perangkat lunak, pengembangan sumberdaya manusia, dan infrastruktur 
jaringan pendukung) di tingkat desa untuk mendukung pengelolaan data dan 
penyelenggaraan layanan informasi di desa.

Pelayanan Informasi di Desa

Pemerintah Desa merupakan badan publik yang wajib menjalankan prinsip-
prinsip dan tujuan UU KIP, seperti (1) menjamin hak warga negara untuk 
mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan 
proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu 
keputusan publik; (2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses 
pengambilan kebijakan publik; (3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam 
pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik; (4) 
mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif 
dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (5) mengetahui    
alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 

Untuk itu desa perlu memiliki regulasi di tingkat desa yang mengatur tata laksana
penyelenggaraan pelayanan informasi di tingkat desa, baik dalam bentuk 
peraturan desa maupun peraturan kepala desa. Ruang keterlibatan masyarakat 
juga harus dibuka selebar-lebarnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan pembangunan. Hal ini diperlukan agar masyarakat desa dapat 
memahami mekanisme dan prosedur untuk mendapatkan informasi dan 
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Pasal 82
(1)  Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai 

rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
(2)  Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap 

pelaksanaan Pembangunan Desa.
(3)  Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai 

keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada  
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

(4)  Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan 
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 
Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi 
kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling 
sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(5)  Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk 
menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.



dokumen terkait pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, 
pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan desa. 

Kualitas pelayanan informasi di desa ditentukan oleh sejumlah faktor, yaitu
1. Pemahaman pemerintah dan masyarakat desa atas regulasi keterbukaan 

informasi sehingga menempatkan layanan informasi sebagai jenis 
pelayanan dasar dan wajib.

2. Ketersediaan payung hukum di tingkat desa, seperti peraturan desa 
maupun peraturan kepala desa. Keberadaan Perdes Keterbukaan 
Informasi Publik memberi basis legal untuk mendorong lahirnya program 
desa yang menjamin hak informasi masyarakat.

3. Sumberdaya pendukung. Untuk menyelenggarakan pelayanan informasi 
yang prima, desa membutuhkan tenaga yang mampu menangani urusan 
pengelolaan data dan informasi, sehingga pemenuhan atas permintaan 
informasi yang diajukan warga bisa ditangani secara cepat, efektif, dan 
efisien.

Untuk melihat praktik baik pelayanan informasi di desa, Desa Dermaji patut 
menjadi contoh. Desa Dermaji terletak di Kecamatan Lumbir, Kabupaten 
Banyumas, Jawa Tengah. Meskipun lokasi geografis Desa Dermaji dikepung 
perbukitan dan hutan pinus, perangkat desa dan warganya ogah terkungkung 
dalam keterbatasan informasi. Mulai 2011, mereka mengelola media informasi 
berbasis online melalui http://dermaji.desa.id yang secara rutin melaporkan 
seluruh program dan kegiatan desa. Selain itu, mereka mengelola informasi 
dengan memanfaatkan sejumlah media sosial agar seluruh warga terlibat dan 
memperoleh informasi. 

Kepala Desa Dermaji menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pejabat Pengelola 
Informasi Desa (PPID). PPID bertugas untuk menyiapkan dokumen dan 
informasi publik yang wajib disedikan dan diumumkan secara berkala dan 
memenuhi beragam dokumen dan informasi yang diajukan oleh para pemohon. 
Informasi yang disediakan secara berkala antara lain profil desa, susunan 
organisasi, dokumen perencanaan pembangunan (RPJMDes,  RKPDes, 
RAPBDes, dan Realisasi APBDes), dan pelaporan kegiatan selambat-lambatnya 
satu minggu setelah selesainya kegiatan.
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Untuk memenuhi permintaan informasi, Pemerintah Desa menyediakan formulir 
yang akan diisi oleh Pemohon Informasi

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Dermaji membangun sistem 
perencanaan yang memudahkan warga, baik yang tinggal di dalam desa 
maupun di luar desa, dapat menyampaikan aspirasi, usulan, dan evaluasi atas 
program-program desa. Ambil contoh, Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Desa (Musrenbangdes) disiarkan secara online dan dilakukan interaksi dengan 
warga desa yang berada diluar daerah menggunakan video conference. Untuk 
mengikuti Musrenbangdes, Pemerintah Desa cukup menyediakan formulir 
pendaftaran yang dapat diakses secara online, termasuk masyarakat dapat 
menentukan bentuk keterlibatan dalam musyawarah (ikut secara langsung 
maupun ikut secara online). 

Praktik ini mendorong mutu program pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat semakin baik. Partisipasi masyarakat desa dalam program-program 
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desa juga terus meningkat, termasuk warga desa yang ada di luar desa, baik di 
dalam negeri maupun luar negeri.

Peranan Pendamping Desa

Sumpeno (2016) menjelaskan pendamping desa sebagai salah satu kekuatan 
yang membantu desa untuk mencapai desa berdaya. Untuk itu, kerja 
pendampingan bukanlah kerja sembarangan. Seorang pendamping harus 
memiliki beberapa kemampuan sekaligus yakni kemampuan merasuk dalam 
karakter kehidupan warga dampingan sekaligus melakukan pemberdayaan.

Dalam urusan Keterbukaan Informasi Publik, pendamping desa berperan untuk 
membantu desa dalam menyelenggarakan pelayanan informasi. Ada sejumlah 
peran yang dapat dilakukan pendamping desa, yaitu:

1. Sosialisasi regulasi yang mengatur penyelenggaraan pelayanan informasi
di desa sebagai layanan wajib. Pemahaman pemerintah dan masyarakat 
desa terhadap regulasi tentang keterbukaan informasi publik masih 
rendah sehingga kegiatan sosialisasi sangat diperlukan. Buatlah kegiatan 
untuk meningkatkan kemampuan melek kebijakan masyarakat desa.

2. Mendampingi perumusan regulasi di tingkat desa, baik peraturan desa 
maupun peraturan kepala desa sebagai payung hukum penyelenggaraan 
layanan informasi di desa. Pendamping dapat menyediakan peraturan-
peraturan pendukung, menyediakan bahan bacaan yang tepat, 
penyelenggarakan pelatihan legal drafting, mendampingi perumusan draft
perdes, dan memfasilitasi dialog atau konsultasi publik.

3. Mendampingi perumusan standar pelayanan dan prosedur operasional 
pelayanan informasi di desa. Kemampuan pemerintah desa dalam 
membuat SOP masih kurang, pendampingan atas kegiatan ini sangat 
diperlukan.

4. Menyusun strategi pengembangan kapasitas pemerintah desa untuk 
melaksanakan layanan informasi di desa. Untuk melahirkan pelayanan 
informasi yang prima, pemerintah desa harus memahami pengetahuan, 
sikap, dan keterampilan yang mencukup.

5. Mendorong inisiatif masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi 
publik sebagai pemenuhan hak memperoleh informasi dari badan publik. 
Asumsinya, bila pengetahuan masyarakat atas informasi publik maka 
kualitas keterlibatan mereka pada kegiatan tata pemerintahan dan 
pembangunan desa semakin meningkat.
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Lembar Kerja

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas.
1. Dokumen  apa  saja  yang  wajib  dipublikasikan  secara  rutin  oleh

pemerintah desa?
2. Rumuskan  prosedur  penyelenggaraan  pelayanan  informasi

pembangunan desa?
3. Bagaimana alur penanganan sengketa dalam pelayanan informasi publik

di tingkat desa? 
4. Apa  peran  pendamping  untuk  meningkatan  kualitas  layanan  informasi

publik di desa?
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