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KATA PENGANTAR

Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, maka kedua undang-undang tersebut telah melengkapi
terselenggaranya Reformasi Birokrasi di lembaga Pemerintah.
Penyelenggaraan

KIP

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

memberikan

kemudahan akses pada masyarakat publik untuk memenuhi hak tahu atas
penyelenggaraan anggaran negara pada lembaga pemerintah yang merupakan
lembaga publik.
Di tahun 2016, pelaksanaan pengelolaan KIP termasuk dalam kegiatan Pengelolaan
Kegiatan Komunikasi, Humas dan Pelayanan Publik dilaksanakan guna mendukung
koordinasi kehumasan dengan UK/UPT di lingkup Badan Litbang Pertanian. Hasil
koordinasi pengelolaan informasi publik yang melekat pada penyelenggara
kehumasan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi pada upaya
pengenalan lembaga Badan Litbang Pertanian dan Kementerian Pertanian dan
perannya di masyarakat.

Jakarta,

Desember 2016
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LAPORAN
PENGELOLAAN PPID BADAN LITBANG PERTANIAN
TAHUN 2016

1. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan
menurut dasar hukum UUD 1945 Pasal 28 F. Disebutkan dalam undang-undang
tersebut bahwa “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.”
Sesuai dengan amanah dalam undang-undang tersebut maka bagi setiap WNI
dinyatakan memiliki hak untuk :
(1)

Memperoleh informasi publik; dan

(2)

Kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan
informasi publik secara cepat, tepat, murah dan sederhana.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah bersama DPR-RI telah mengesahkan
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) No. 14 tahun 2008
sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 28 Huruf F UUD 1945. Dalam hal
pelaksanaan UU KIP tersebut juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61
tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
Menindaklanjuti pelaksanaan UU KIP tersebut, Kementerian Pertanian telah
menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian
Pertanian

sekaligus

mengeluarkan

Keputusan

Menteri

Pertanian

No.

2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian
Pertanian.
Sesuai keputusan tersebut, PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian yang
dijabat oleh Kepala Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat
Badan Litbang Pertanian dan selanjutnya Kepala Badan Litbang Pertanian
menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan
1

Pelaksana UPT lingkup Badan Litbang Pertanian melalui Keputusan Kepala Badan
Litbang Pertanian No. 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember 2011.
Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan di seluruh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian
termasuk guna melaksanakan uji konsekuensi telah dikeluarkan peraturan
pendukung lainnya, seperti :
1. Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/6/2011 tanggal 31 Mei
2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan
Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian No. 41/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 6 Juni
2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian
Pertanian;
3. Keputusan

Kepala

Biro

Hukum

dan

Informasi

Publik

No.

116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Panduan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.
Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan sebagai acuan seluruh PPID Pelaksana di
seluruh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian terutama untuk :
1. memberikan standar layanan sebagai badan publik dalam melaksanakan
pelayanan informasi publik;
2. meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk
Badan Litbang Pertanian dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi
publik yang berkualitas;
3. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi
publik; dan
4. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi
sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.
Keseluruhan peraturan tersebut menjadi acuan seluruh UK/UPT di lingkup Badan
Litbang Pertanian dalam pengelolaan dan pelayanan informasi, selain menyiapkan
dalam website akan tetapi juga mempersiapkan tempat khusus pelayanan
informasi.
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2. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
Badan Litbang Pertanian sebagai salah satu Badan Publik wajib memberikan akses
kemudahan guna mendukung diberlakukannya UU No. 14/2008 tentang KIP. Hal
ini dimaksudkan guna memotivasi seluruh badan publik di bawah Badan Litbang
Pertanian untuk menyiapkan akses informasi yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsinya kepada masyarakat luas dalam kaitannya sebagai pelayan masyarakat
dan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mempercepat
perwujudan pemerintahan yang bersih, terbuka dan terhindar dari praktek korupsi,
kolusi dan nepotisme.
Dalam pengelolaannya Badan Litbang Pertanian di tahun 2016 terus
melengkapi kebutuhan informasi publik yang dicantumkan dalam ‘Informasi Publik’
di website www.litbang.pertanian.go.id. Pada pelaksanaannya Badan Litbang
Pertanian telah mendapat nilai sebesar 69,87 sesuai dengan Tabel 1 dan termasuk
peringkat 2.

Tabel 1. Pemetaan Situs Website Eselon I Lingkup Kementan Tahun 2016
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Layanan informasi terkait teknologi juga dilaksanakan Badan Litbang Pertanian
dengan memanfaatkan media sosial seperti fanpage Facebook, Twitter,
Instagram dan Youtube.

a. Sarana dan Prasarana
PPID Pelaksana, PPID Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT di
Badan Litbang Pertanian sampai dengan saat ini masih mengacu pada SK
Kepala Badan yang telah ditetapkan di tahun 2011, yaitu Keputusan Kepala
Badan

Penelitian

dan

Pengembangan

Pertanian

TA

2011

Nomor

310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penunjukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan
Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Keputusan ini masih berlaku dikarenakan penyebutan PPID Pembantu
Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana UPT hanya menyebutkan jabatan
dan bukan nama pejabatnya sehingga masih relevan dengan tugas dan fungsi
pengemban tugas PPID.
Adapun tugas dari PPID Pembantu Pelaksana adalah :
1. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat,
tepat dan sederhana di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
lingkup Badan Litbang Pertanian;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi
secara tepat di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup
Badan Litbang Pertanian;
3. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau
sengketa dan pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana tingkat Badan
Litbang Pertanian;

Selanjutnya sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan guna
mempermudah perolehan informasi publik yaitu dengan mempersiapkan
tempat pelayanan informasi publik, alur tata cara permohonan informasi publik
dan SOP, baik bagi pelaksana dan petugas pelayananan permohonan
4

informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan
informasi publik.
Sarana layanan sebagaimana dipersyaratkan harus ada di setiap UK/UPT
dengan kemudahan akses informasi, termasuk diantaranya menyiapkan ruang
tunggu dan ruang konsultasi layanan, sampai dengan kepada papan petunjuk
lokasi layanan berada, buku tamu/pengunjung, dan kotak kepuasan
pengunjung (Gambar 1, 2, dan 3).

Gambar 1. Ruang penerimaan tamu Layanan Informasi

Gambar 2. Fasilitas pendukung Layanan Informasi Badan Litbang Pertanian
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Sarana penunjang bagi pelayanan PPID di Sekretariat telah dipersiapkan sejak
2013

hingga

2016

dan

sudah

semakin

lengkap,

namun

dalam

mengoperasionalkan pelayanan informasi masih belum ditunjuk suatu tim
pelaksana dan masih melekat pada Subbag Humas Sekretariat Badan Litbang
Pertanian. Kedepan pelaksana harus dapat melibatkan Subbag lain di
Sekretariat dan terlaksana sesuai jadwal piket.

Gambar 3. Kotak Kepuasan Pengunjung
Dukungan pimpinan tertinggi Badan Litbang Pertanian terhadap fasilitasi
pelayanan publik telah diakomodir dengan sarana prasarana ruang tunggu
yang diberi AC, Komputer PC, meja layanan serta pemisahan antara tempat
satpam dengan petugas layanan PPID (Gambar 1 dan 2). Termasuk
diantaranya memfasilitasi dengan ruang display di setiap lantai di sisi lift
gedung utama yang juga berfungsi sebagai ruang penerimaan tamu dan LED
sign untuk menginformasikan slogan dan TV Penunjuk jadwal rapat dan
sebagai media tayangan update kegiatan serta penunjuk waktu (Gambar 4).

Gambar 4. Lobby lantai dasar Sekretariat Balitbangtan
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Koordinasi pengelolaan PPID di lingkup Badan Litbang Pertanian telah
dilaksanakan sejak Rapat Kerja I Tahun 2014 dengan tema ”Bridging Rencana
Strategis dan Tata Kelola Balitbang Pertanian” dalam kesempatan tersebut
dibangun kesepakatan atas pentingnya pelayanan informasi publik.
Hal penting yang disepakati dalam Raker tersebut antara lain yaitu guna
mendukung keterbukaan informasi publik di setiap satker Balitbangtan agar
dapat berjalan dengan optimal, maka peranan PPID disetiap satker perlu
diperkuat,

termasuk

penguasaan

dalam

menangani

kemungkinan

persengketaan informasi dengan publik terkait informasi publik. Sosialisasi
sebagai tindak lanjut Raker juga telah dilaksanakan pada seluruh Kabag dan
Kabid di lingkup eselon 2 Badan Litbang Pertanian pada tanggal 15 Desember
2014.
Sarana lain terkait penyiapan informasi publik diperlukan juga struktur
organisasi, SOP permohonan informasi publik (terlampir), panduan petugas
pelaksana pelayanan informasi publik dan memberikan pelatihan singkat cara
akses informasi yang ada didalam sistem intranet Badan Litbang Pertanian.
Beberapa hal mengenai tatacara permohonan informasi publik sebagaimana
alur Gambar 5, diantaranya yaitu:
1. Pelaksanaan permohonan informasi/pelayanan publik dilakukan melalui
desk help dari Lobby dan/atau via website, telp/fax/email.
2. Jangka waktu penyelesaian pelayanan publik dilakukan setelah pemohon
memenuhi persyaratan;
3. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak diterimanya permintaan;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan
pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah
penguasaannya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja;
5. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan

informasi

publik

kepada

pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax
ataupun jasa pos.
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Gambar 5. Alur Permohonan Informasi Publik

Sarana lain terkait penyebarluasan informasi publik juga dipersiapkan dengan
memperkuat Tim Penyelenggaraan dan Pembentukan Tim Penyebaran
Informasi Inovasi Badan Litbang Pertanian sesuai Keputusan Kepala Badan
Litbang Pertanian No. 316/Kpts/OT.050/H/08/2016 tanggal 24 Agustus 2016.
Tim ini terbagi dalam beberapa bidang yaitu :
1) Bidang penyebaran informasi inovasi melalui Facebook;
2) Bidang penyebaran informasi inovasi melalui Twitter;
3) Bidang penyebaran informasi inovasi melalui Youtube;
4) Bidang penyebaran informasi melalui Instagram; dan
5) Bidang penyebaran informasi melalui WhatsApp;
Keseluruhan bidang tersebut bertanggung jawab kepada Pengarah yaitu
Kepala Badan Litbang Pertanian dan kepada Ketua Pelaksana I yaitu
Sekretaris Badan Litbang Pertanian dan Ketua Pelaksana II, Kepala Bagian
Kerjasama, Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Badan Litbang
Pertanian.
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Pengelolaan informasi publik melalui media sosial untuk hasil-hasil penelitian
dan terkait kinerja dilaksanakan lebih intensif di tahun 2016. Beberapa data
yang dapat disampaikan terkait pengelolaan penyebaran informasi melalui
cetak, media elektronik, media online dan media sosial dapat dilihat dari Grafik
1.

Diseminasi Informasi 2016
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Grafik 1. Penyebaran informasi di tahun 2016

Jenis Informasi 2016
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Grafik 2. Jenis Informasi 2016
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Di tahun 2016, informasi yang disebarkan melalui berbagai media tersebut
lebih banyak pada sosialisasi hasil penelitian sebanyak 874 informasi
dibandingkan dengan informasi kebijakan 72 (Grafik 2).

b. Pendokumentasian Informasi Publik
Upaya pendokumentasian informasi publik yang dilaksanakan oleh Tim
Penyebaran Informasi telah dengan mudah terdokumentasi termasuk dengan
adanya buku pengunjung, dokumentasi pelaksanaan pengelolaan informasi
publik diperoleh dengan mudah.
Permohonan informasi di Tahun 2016 (Grafik 3) sebanyak 32 orang dengan
rata-rata permohonan informasi teknis hasil penelitian dan umumnya datang
atas nama perseorangan dari pihak swasta. Rekapitulasi data pemohon pada
umumnya berasal dari lemabaga seperti swasta dan lembaga pemerintah.
Pelaksanaan layanan diantaranya adalah datang langsung, melalui telepon,
ataupun email dan kontak pengunjung melalui website melalui alamat
info@litbang.pertanian.go.id (Tabel 2).

Tabel 2. Permohonan informasi melalui email
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Total

Total email
20
27
41
27
21
23
19
47
61
68
19
1
374
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Pencari informasi 2016
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Grafik 3. Pengunjung Pencari Informasi

Rata-rata pemenuhan informasi biasanya pada saat itu juga atau dengan
menghubungkan ke UPT di Badan Litbang Pertanian.
Selanjutnya tentang jenis layanan IP yang diminta yaitu mengenai teknis
pertanian dan informasi umum lainnya.

Sejumlah layanan informasi yang

masuk melalui telepon belum tercatat dan hanya dilaksanakan dalam rangka
menanggapi penjelasan melalui telepon, demikian pula halnya melalui email.
Selanjutnya berdasarkan hasil visitasi Komisi Informasi Publik pada awal
Oktober 2016 yang lalu, Badan Litbang Pertanian memperoleh peringkat ke 1
dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, dan dari kunjungan via
situs web dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik dari 202
UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian, Badan Litbang Pertanian juga
memperoleh peringkat ke-1.
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Gambar 6. Plakat dan Piagam Penghargaan KIP 2016

c. Sumberdaya Manusia Pengelola Informasi
Sumberdaya manusia pengelola informasi publik di Sekretariat Badan Litbang
Pertanian sebagai PPID Pelaksana masih melekat pada Subbag Humas. Oleh
karenanya diperlukan pelatihan dan pembagian tugas untuk membentuk
pelaksana tugas Informasi Publik yang dapat bekerja secara terjadwal, namun
tetap dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab sehari-harinya di masingmasing bagian.
Pelaksanaan training dan studi banding bagi petugas pelaksana Informasi
Publik diperlukan guna memperbaiki pelaksanaan pelayanan dan kriteria
petugas layanan informasi publik juga perlu distrukturkan. Salah satu yang
menjadi kriteria umum diantaranya yaitu :
1. Kriteria memiliki pengetahuan kelembagaan/tusi UK/UPT;
2. Berpenampilan rapi, bertutur sopan;
3. Memiliki kemampuan bahasa inggris.
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Gambar 7. Petugas pelaksana layanan informasi publik

d. Anggaran dan Laporan Penggunaannya
Anggaran pengelolaan informasi publik di TA 2016 masih melekat pada
kegiatan Pengelolaan Kegiatan Komunikasi, Kehumasan dan Pelayanan
Publik. Salah satu kegiatan ini dilaksanakan dengan partisipasi pada pameran
PPID di Kementerian Pertanian pada tanggal 24-25 Agustus 2016.
Pada kesempatan pameran tersebut dipersiapkan materi layanan publik terkait
penjelasan pengajuan pemasukan dan pengeluaran SDG Tanaman untuk
keperluan penelitian, proses lisensi hasil-hasil penelitian dan pengajuan proses
HKI pada hasil-hasil penelitian (Gambar 8 dan 9).
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Gambar 8. Alur pengajuan pemasukan dan pengeluaran SDG Tanaman untuk
penelitian
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Gambar 9. Kerangka Invensi menjadi Inovasi

Proses pencetakan bahan informasi publik diakomodir melalui dana Kegiatan
dan secara keseluruhan realisasi 84,48% dan 96,95% dikelola untuk
pencetakan bahan leaflet, booklet, baliho dan penyebaran Infolitbangtan.
Kegiatan lainnya yang juga dilaksanakan mendukung pelayanan informasi
publik adalah workshop Diseminasi Informasi yang dilaksanakan dengan
mengundang Staf Ahli dari Kantor Staf Presiden dan Biro Humas LIPI sebagai
benchmarking lembaga penelitian.
Terkait dengan informasi profil lembaga juga telah disusun booklet sederhana
profil Badan Litbang Pertanian dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
dan bloknote dan infolitbangtan (Gambar 10 dan 11).

Gambar 10. Booklet dan bloknote
15

Gambar 11. Terbitan Infolitbangtan 2016
3. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
a. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen
Selama tahun 2016 pengumpulan dan pengelolaan dokumen informasi publik
di tahun 2016 telah dikumpulkan dan dapat diakses melalui situs web Badan
Litbang Pertanian melalui alamat http://www.litbang.pertanian.go.id/profil/
beberapa informasi yang telah dicantumkan berupa :
1. Kebijakan strategis : Visi, misi, tujuan dan sasaran, target utama, dan
renstra 2010-2014 dan Renstra 2015-2019
2. LAKIP : 2015, 2014, 2013 dan 2012
3. DIPA : 2016, 2015, 2014 dan 2013
4. Laporan Tahunan 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010
5. Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2015, 2014.

Sedangkan data RKA/KL dan Realisasi anggaran baru dapat diakses melalui
intranet dengan dilengkapi password untuk mengakses informasi. Pengelolaan
informasi dan dokumentasi baru dilaksanakan secara sederhana dan baru
merancang sistem aplikasi data untuk inventori materi kehumasan, seperti
buku-buku dan majalah.
Pengelolaan yang sederhana dari penerimaan dan pengiriman dokumen yang
berasal dari UK/UPT untuk selanjutnya dikumpulkan di perpustakaan, namun
oleh karena sampai dengan saat ini ruang perpustakaan atau ruang baca masih
belum mendapat lokasi pengganti, maka untuk sementara pengumpulan data
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dan dokumentasi masih memanfaatkan salah satu ruang simpan buku di
gallery Sekretariat Badan Litbang Pertanian.
Jumlah pengunjung langsung ditahun 2016 adalah sebanyak 32 orang
sedangkan pengunjung situs web selama 2016 terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengunjung situs web Badan Litbang Pertanian

b. Daftar Informasi Publik Yang Dikuasai
Sampai dengan saat ini Badan Litbang Pertanian belum mengeluarkan daftar
informasi publik yang dikuasai. Mungkin bila UPP telah terealisasi dengan
dukungan SDM dan anggaran yang memadai akan dapat disusun dokumen
informasi publik yang ada dengan lebih baik lagi.
Beberapa dokumen yang diwajibkan dipersiapkan terkait dengan beberapa
output laporan yang melekat pada tugas dan fungsi subbagian lain di
Sekretariat, seperti misalnya :
1. Ikhtisar Laporan Keuangan Audited yang sudah diserahkan BPK kepada
DPR-RI, dimana didalamnya mencantumkan minimal informasi mengenai :
a. Rencana dan realisasi anggaran
b. Neraca
c. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disusun sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku
d. Daftar asset dan investasi
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Informasi (a s/d d) tersebut diwajibkan diupdate secara berkala atau minimal 6
bulan sekali.
2. RKAKL/DIPA
3. SAKIP/LAKIP/RENSTRA
4. RKT, PK, IKU
5. Laporan akses informasi publik (dalam bentuk grafik layanan).

c. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Secara umum untuk dapat memfungsikan Pengelolaan Pelayanan Informasi
diseluruh Badan Litbang Pertanian perlu persiapan secara menyeluruh
termasuk persiapan dalam fasilitas pendukung yang memadai seperti sarana
pendukung, perpustakaan, SDM yang memiliki pengetahuan kelembagaan dan
pengetahuan teknis yang memadai dan tentunya anggaran sehingga kegiatan
pengelolaan informasi dan dokumen serta pelayanan dapat lebih terkelola
dengan baik.
Selain dari itu juga diperlukan koordinasi antar Pelaksana PPID diseluruh
UK/UPT dan koordinasi internal sehingga satu sama lain saling memahami
informasi publik dan informasi yang menjadi hak tahu bagi publik.

4. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
a. Pelayanan Informasi Publik
Pelayanan informasi publik pada tingkat Badan Litbang Pertanian dan
jajarannya belum terekam dengan baik dan masih diterima oleh staf Humas
untuk tingkat Badan Litbang Pertanian, dan staf yang menangani diseminasi
untuk tingkat UK/UPT. Guna tertibnya pelayanan informasi maka akan
dipersiapkan formulir yang memundahkan penyusunan laporan bagi setiap
tamu yang membutuhkan pelayanan informasi.

b. Penyelesaian Sengketa
Sepanjang tahun 2016 tidak ada pemohon informasi yang mengajukan
sengketa informasi ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat. Bahkan
pengajuan keberatan pemohon informasi yang ditujukan kepada Atasan
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Langsung PPID pun tidak ada, artinya pelayanan informasi publik untuk tahun
2016 berjalan sesuai aturan yang ada.
Apabila pemohon informasi mengajukan sengketa informasi kepada Komisi
Informasi Pusat, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pasal 4 poin (2)
Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan
dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Berdasarkan hal tersebut di atas,
PPID Pelaksana Eselon I Badan Litbang Pertanian tidak dalam sengketa
dengan pemohon, tetapi bila Surat Panggilan dari Komisi Informasi telah
diterima, pada prinsipnya tetap siap untuk bersengketa.

c. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan
Kekurangan dan hambatan dalam pelayanan informasi publik tingkat Badan
Litbang Pertanian adalah belum operasionalnya desk layanan UPP, sarana dan
prasarana maupun SDM yang khusus menangani layanan informasi publik,
serta kurang pemahaman para pelaksana tentang keterbukaan informasi
publik. Sampai dengan akhir 2016 pelayanan informasi publik masih
digabungkan dengan kegiatan kehumasan.
Formulir layanan informasi agar diaktifkan dengan pengisian dari setiap
pemohon yang datang, sehingga pencatatan klasifikasi layanan informasi
publik yang diinginkan pemohon dapat diklasifikasikan dengan baik.
Perlunya disusun materi informasi publik apa saja yang dapat disampaikan
kepada pemohon, sehingga ke depan tidak diperoleh lagi keberatan atas
penolakan informasi publik.
Pedoman pelayanan UPP juga perlu disusun untuk dapat mempermudah
pelaksana UPP dalam melaksanakan tugasnya dan tentunya sosialisasi
mengenai Pedoman ini juga perlu disertai dengan praktek untuk mengakses
informasi publik yang sudah tercantum didalam intranet Badan Litbang
Pertanian.
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5. Kesimpulan dan Saran
a. Kesimpulan
Pelayanan informasi publik dilaksanakan guna mendukung penerapan
Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sarana lain terkait penyiapan informasi publik yang diperlukan yaitu : struktur
organisasi, panduan permohonan informasi publik, panduan petugas
pelaksana pelayanan informasi publik dan pelatihan singkat cara akses
informasi yang ada didalam sistem intranet Badan Litbang Pertanian.
Pelayanan informasi publik di Badan Litbang Pertanian akan lebih digiatkan
guna mendukung tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat
dipercaya masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi berbasis
pada layanan yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran.
b. Saran
Pelayanan informasi publik merupakan salah satu bagian dari pelayanan publik
tingkat Badan Litbang Pertanian. Untuk mengoptimalisasi pelayanan publik
maka integrasi pelayanan publik sangat diperlukan untuk dapat memberikan
pelayanan prima, sehingga perlu diinisiasi melalui susunan struktur organisasi,
SOP, visi dan misi layanan, serta maklumat pelayanan publik. Oleh karenanya
perlu dibentuk suatu tim pelayanan publik termasuk pelayanan informasi publik
secara bersama yang mewakili seluruh subbagian di Sekretariat Badan Litbang
Pertanian dengan syarat memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis
mengenai Badan Litbang Pertanian secara menyeluruh, antara lain yang
mengandung unsur :
a. Pelayanan (Humas)
b. Pengelolaan Dokumen (unit perpustakaan, arsiparis)
c. Sengketa Informasi (hukum dan ortala)
d. Teknologi Informasi (untuk merancang sistem pelayanan)
e. SDM, sarana, prasarana serta anggaran yang memadai
f. Hal umum lain yang sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Litbang
Pertanian maupun UK/UPT yang menjadi pelaksana teknisnya.
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