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KATA PENGANTAR
Informasi publik sudah merupakan hal yang sangat penting dan sangat
dibutuhkan oleh suatu Badan Publik seperti Badan Litbang Pertanian dalam
rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Peran serta publik
dalam bentuk pengawasan dan partisipasinya menuju penyelenggaraan negara
dan pemerintahan khususnya di lingkungan Badan Litbang Pertanian agar
tercipta good governance.
Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses informasi juga
merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat
guna meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.
Badan Litbang Pertanian, sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 pun telah melakukan sejumlah upaya
untuk mengejawantahkan keterbukaan informasi publik. Peran Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan Litbang
Pertanian saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata, karena disadari bahwa
PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi Badan Litbang Pertanian
kepada masyarakat/publik.
Oleh karena, penyebaran wilayah kerja di seluruh Indonesia tersebut, perlu
komitmen dan kerja keras dari semua pihak di Badan Litbang Pertanian terutama
untuk menguatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
sebagai salah satu garda terdepan pelayanan informasi publik di masyarakat.
Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana Badan Litbang Pertanian Tahun 2017 ini merupakan sebuah
gambaran atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID Pelaksana di Badan Litbang
Pertanian selama setahun. Adalah hal yang tidak mudah untuk menggalang
kesatuan informasi, namun bukan merupakan kemustahilan bahwa target-target
penyediaan informasi publik menjadi cepat, mudah dan murah.
PPID Pelaksana
Badan Litbang Pertanian,

Ir. Erlita Adriani, MBA.
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PENDAHULUAN

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang
terbuka adalah terpenuhinya hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Sejak 2011, Kementerian Pertanian telah

menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian
Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 Permentan 32/2011 disebutkan bahwa salah
satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung
jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi,
konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.
Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) menjadi
semakin penting dan strategis sejalan dengan agenda NAWA CITA (agenda prioritas
kabinet kerja) yang secara tegas mengamanatkan bahwa pembangunan pertanian
lima tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Menurut
Undang Undang tentang Pangan Nomor 18 tahun 2012, kedaulatan pangan adalah
hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang
menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat
untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
Dengan demikian, kedaulatan pangan dapat diterjemahkan dalam bentuk kemampuan
bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2)
mengatur

kebijakan

pangan

secara

mandiri,

serta

(3)

melindungi

dan

menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Hal ini tentu
sangat dibutuhkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam
setiap penentuan kebijakan serta modernisasi teknologi informasi komunikasi
merupakan syarat tercapainya good governance.
Untuk

mencapainya,

pemerintah

mengamanatkan

tentang

keterbukaan

informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) yang merupakan realisasi dari Undang-Undang Dasar Pasal 28
F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

4

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Dalam upaya menindaklanjuti UU KIP tersebut, Kementerian Pertanian juga 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.
Berlandaskan keputusan ini, PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian
dijabat oleh Kepala Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi dan Humas. Selanjutnya
Kepala Badan Litbang Pertanian menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT lingkup Badan Litbang
Pertanian

melalui

Keputusan

Kepala

Badan

Litbang

Pertanian

No.

310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember 2011.
Badan Litbang Pertanian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan
memberikan lebih mudah kepada publik untuk mengakses dan mendapatkan informasi
publik, juga mengacu pada Peraturan Meneri Pertanian yang baru, yang telah
ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011,
yang di dalam batang tubuhnya ditambahkan dengan penguatan dan pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik.
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GAMBARAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Di tahun 2017 untuk jumlah pemohon informasi sesuai kategori media
Pemberitahuan, Keberatan dan Penolakan tidak ada. Namun, demikian untuk
pemohon informasi melalui ‘on visit,’ email, dan telepon dan messenger Fan Page
Agronovasi secara total 228 pemohon informasi dapat dilihat pada Grafis 1.
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Gambar 1. Total Pemohon IP 2017 melalui berbagai media layanan

Adapun rincian pemohon informasi publik melalui berbagai layanan tersebut
sebagai berikut : melalui email info@litbang.pertanian.go.id sebanyak 82 pemohon,
melalui telepon operator 24 pemohon, on visit 112 pemohon, melalui surat 2 pemohon,
dan melalui messenger FP sebanyak 8 pemohon, sedangkan untuk SiLayanOnline
masih belum ada permohonan demikian juga halnya dengan layanan melalui SMS dan
Whats App masih belum tersedia.
Selama tahun 2017 terjadi peningkatan signifikan atas pengunjung yang datang
secara ‘on visit’ dalam mencari informasi terkait dengan hal-hal yang umum, seperti
informasi sponsorship kegiatan kemahasiswaan, informasi pengembangan usaha tani,
informasi layanan perolehan benih ataupun perekayasaan alsintan. Peningkatan
tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 sejak tahun 2015.
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Jumlah Pemohon IP Menurut Latar Belakang
Pekerjaan
Tahun 2015 - 2017
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Gambar 2. Jumlah Pemohon Informasi ‘On Visit’ menurut Pekerjaan

Jumlah Pemohon Informasi Publik Menurut
Jenis Kelamin Tahun 2017
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Gambar 3. Jumlah Pemohon Informasi ‘On Visit’ dan Via email
menurut Jenis Kelamin

Menurut jenis kelamin yang memintakan informasinya melalui kunjungan
langsung (On Visit) dan melalui email sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.
Adapun jenis informasi publik yang diinginkan pemohon dapat dilihat dari Gambar 4.
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Jumlah Pemohon IP Menurut Jenis Informasi
Tahun 2017
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Gambar 4. Jumlah Pemohon Informasi Menurut Jenis Informasinya

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Badan Litbang Pertanian masih
yang dilakukan melalui email, on visit dan FP Messenger belum memilah usia
pemohon informasi publik. Namun demikian, untuk informasi melalui Messenger FP
terlihat bahwa dari 8 pemohon melalui Messenger FP sebanyak 7 pemohon
menanyakan hal teknis tentang varietas dan bibit dan 1 pemohon menanyakan tentang
informasi magang/PKL (Tabel 1).
Tabel 1. Rincian Pemohon IP melalui Messenger FP Agroinovasi
Bulan
Jan
Febr
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt

Jumlah Pemohon
1
2
2

Sept
Okt
Nov
Des

1
2

Total

8

Nama Akun FB

Informasi

Ridwan Iwan
Jangcik Ncil
Yandri

Bibit Nilam
Subsidi pupuk
Lahan gambut

Muhammad Farid
Ansyarudin
Akhmad Masnoorsyah
Koptan Jaya Makmur

Umbi Bawang merah

Eka Sukma Dewi
Achim Manuel Jr

Varietas Lada Ciinten
Informasi Magang PKL

Bibit Kayu Manis
Informasi benih padi
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Sedangkan

permohonan

yang

dilakukan

melalui

aplikasi

SiLayan.Online.pertanian.go.id yang disiapkan oleh PPID Utama Kementerian
Pertanian belum ada permohonan informasi publik.

Gambar 5. Tampilan Aplikasi SiLayanOnline di Dashboard PPID Litbang

Dengan adanya aplikasi SiLayanOnline ini kemudahan pemohon yang ingin
memperoleh informasi publik yang langsung ditujukan untuk Badan Litbang Pertanian
dapat terfasilitasi. Aplikasi SiLayanOnline ini dapat diakses melalui:
portal ppid dengan user name litbang dan password ppid.
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MOTTO PELAYANAN PPID PELAKSANA BALITBANGTAN

Motto PPID Pelaksana Badan Litbang Pertanian selaku bagian dari pelaksana
layanan PPID yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian sebagai lembaga yang melaksanakan penelitian,
pengembangan dan inovasi di bidang pertanian PPID Pelaksana Baltbangtan belum
menetapkan motto

layanannya, namun terdapat beberapa usulan yang akan

ditetapkan di Tahun 2018, adapun usulan Motto PPID Pelaksana Balitbangtan antara
lain :
Menjadi Pelayan Publik yang Pro ANDAL:
Profesional dalam melayani, Analisis dan Hasil Inovasinya dapat Diandalkan
Atau
Menjadi Pelayan Publik yang dapat melaksanakan prinsip Cepat, Tepat dan
Akurat dalam memberikan Pelayanan

Motto pelayanan PPID Pelaksana Balitbangtan ini akan dibicarakan di tahun
2018 dalam pertemuan koordinasi, karena motto ini harus menggambarkan
dominannya informasi yang diinginkan masyakarat terkait dengan hal teknis dan
merupakan bagian dari tugas dan fungsi Balitbangtan. Sehingga menjadi mandat bagi
seluruh PPID Pembantu Pelaksana untuk juga menerapkan mutu pelayanan yang
sama. Tersebarnya PPID Pembantu Pelaksana di hampir semua provinsi dan
pemilahan bidang teknis menunjukkan perlunya kesamaan dalam memberikan
layanan informasi.
Motto ini juga merupakan perwujudan dari Motto PPID Utama Kementerian
Pertanian yaitu Cepat, Tepat dan Akurat. Dalam upaya mendukung terwujudnya
pelayanan yang akuntabel, profesional dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

10

MAKLUMAT PELAYANAN PPID PELAKSANA BALITBANGTAN

Maklumat Pelayanan PPID Pelaksana Badan Litbang Pertanian masih belum
ditetapkan secara bersama, namun demikian sesuai dengan maklumat PPID Utama
Kementerian Pertanian, PPID Pelaksana Balitbangtan mengusulkan maklumat yang
sama dengan PPID Utama Kementerian sebagai maklumat yang juga ditaati oleh
PPID Pelaksana Balitbangtan.
“Dengan ini kami menyatakan, sanggup menyelenggarakan pelayanan yang
telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan Motto dan Maklumat PPID Pelaksana Balitbangtan belum
dilaksanakan dan diagendakan akan dilaksanakan di tahun 2018. Bersamaan dengan
penetapan kembali PPID Pembantu Pelaksana sesuai dengan nomenklatur
Permentan Nomor 43 Tahun 2015.
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KEGIATAN PPID PELAKSANA BALITBANGTAN

Pemerintah mengamanatkan keterbukaan informasi publik melalui UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang
merupakan realisasi dari Undang-Undang Dasar Pasal 28 F yang berbunyi “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”.
Upaya Kementerian Pertanian dalam menindaklanjuti UU KIP tersebut antara
lain

dengan

menerbitkan

Peraturan

Menteri

Pertanian

No.

32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Pertanian yang kemudian digantikan dengan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ OT.140/5/2011, yang di dalam batang
tubuhnya ditambahkan dengan penguatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik. Di tahun 2011 pula dikeluarkan 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 ini, PPID Pelaksana Balitbangtan dijabat oleh Kepala Bagian
Kerjasama, Hukum, Organisasi dan Humas. Selanjutnya Kepala Badan Litbang
Pertanian menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Pelaksana dan Pelaksana UPT lingkup Badan Litbang Pertanian melalui Keputusan
Kepala Badan Litbang Pertanian No. 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember
2011.
Selama tahun 2017, PPID Pelaksana Balitbangtan melaksanakan dan mengikuti
kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian. Adapun
kegiatan tersebut antara lain:
1.

Workshop di Pajajaran Suite Bogor (18-19 Mei 2017)
Workshop ini merupakan workshop yang diselenggarakan secara terkoordinasi

guna mempersiapkan kelengkapan menuju lembaga publik yang lebih baik dari tahun
12

sebelumnya. Workshop mengundang seluruh PPID Pelaksana dan Pembantu
Pelaksana dan diperoleh informasi akan disiapkannya website satu layanan dengan
koordinasi dari Biro Organisasi dan Kepegawaian. Demikian pula untuk akses
kemudahan memperoleh informasi pertanian disiapkan oleh Pusat Perpustakaan dan
Penyebaran Teknologi aplikasi Agropedia.

2.

Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik (22 September 2017)
Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian dan

mengundang Kepala Biro Humas dan Informasi Publik yang diwakilkan kepada Kepala
Bagian Pelayanan dan Informasi Publik (Kabag PIP) Ir. Dwihesti Retnani Marhaeni.
Dalam kesempatan tersebut diundang seluruh PPID Pelaksana Pembantu lingkup
Jawa Barat (Serpong, Banten, Sukamandi, Lembang, Cipanas dan Pakuwon) serta
lingkup Jakarta dan Bogor.
Sosialisasi ini merupakan upaya PPID Pelaksana Balitbangtan/Kabag KSHOH
untuk mempersiapkan pelaksanaan visitasi dari Pemeringkatan Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) Dimana Balitbangtan memiliki 4 nominasi dari 5 besar yaitu :
BBP Mektan, BB Paspa, Balittri dan BPTP Banten. Pelaksanaan visitasi ini merupakan
bagian dari penilaian pelaksanaan KIP dan akan menunjang dalam pemeringkatan
Kementerian Pertanian.
Sosialisasi juga dimanfaatkan oleh Kepala Bagian PIP, Biro HIP untuk
menyampaikan topik ‘Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik lingkup
Kementan.’ Materi ini dirasa perlu untuk disampaikan kepada seluruh UK/UPT di
lingkup Balitbangtan guna menggerakkan implementasi IP di seluruh UK/UPT
Balitbangtan dan bagaimana syarat minimal implementasinya.
Dalam hal layanan IP Badan Litbang Pertanian sebagai salah satu lembaga
Publik perlu menyusun Daftar Informasi Publik sesuai dengan karakter IP yang dimiliki
dan hal ini perlu dibicarakan oleh seluruh UK/UPT sebagaimana dianjurkan dalam
Raker PPID lingkup Kementerian Pertanian pada bulan Mei 2017 di Pajajaran Suite,
Bogor bahwa untuk Unit-unit PPID dengan organisasi yang cukup kompleks seperti
Balitbangtan dan Barantan, diharapkan agar melaksanakan Raker Teknis PPID
tersendiri. Dalam raker ini bisa secara bersama disusun DIP (Daftar Informasi Publik)
dan juga SOP lain terkait tata laksana pelayanan yang melibatkan Bagian/Bidang,
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Yantek/Jaslit/TU dan fungsional lainnya seperti arsiparis, pranata humas, penyusun
peraturan perundang-undangan, dan pranata komputer.
Daftar informasi publik (DIP) yang telah disusun agar diusulkan kepada PPID
Utama jikapun nanti ada yang ingin dikecualikan agar dipersiapkan dengan baik
justifikasi dan pertimbangannya. Sebagai catatan untuk persiapan visitasi penilaian
KIP, agar setiap UK/UPT mempersiapkan diri dengan menunjukkan komitmen
pelaksanaan KIP dengan hadirnya Pimpinan UK/UPT saat visitasi, mempersiapkan
help desk dan sarana kelengkapannya, petugas pelaksana dan tentunya data dukung
lain untuk evidence.
Selanjutnya dalam sosialisasi juga lakukan praktek memanfaatkan aplikasi
SiLayan Online. Melalui pemanfaatan aplikasi ini maka kebutuhan monev PPID
Bulanan maupun kebutuhan materi lainnya dapat terpenuhi dengan memanfaatkan
SiLayan, SiDado, SimForta dan SiRekap. Sebagai usir dan Pejabat PPID dipersiapkan
usir dengan password yang setiap saat diharapkan dapat dicek jika ada pemohon IP
yang memohonkan IP melalui aplikasi tersebut.

Gambar 6. Tahapan Pekerjaan Badan Publik dalam Pelayanan IP

Diskusi terkait operasionalisasi PPID di seluruh UK UPT disepakati harus
disiapkan tata laksana dalam operasionalisasi PPID terutama untuk PPID Pembantu
Pelaksana yang sifatnya memberikan pelayanan IP. Tim khusus sebagaimana di
Ditjen TP membentuk Sekretariat PPID sebagai pelaksana operasional, ini bisa
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menjadi contoh kemudahan berkoordinasi. Demikian pula halnya dengan PPID di
Sekretariat Balitbangtan yang harus dipisahkan dari Subbag Humas yang sudah
ditetapkan sebagai Pembantu Pelaksana PPID Balitbangtan dalam SK Sekjen Tahun
2011.

Gambar 7. Alur Pelayanan Informasi Publik

Selanjutnya guna mempermudah akses informasi juga perlu disiapkan alur
pelayanan informasi publik sehingga informasi yang dimohonkan dapat diselesaikan
dan dipenuhi dengan indikasi kepuasan dari pemohon. Alur ini juga memperkuat
Standard Operational Procedure (SOP) PPID Pelaksana Balitbangtan (Lampiran 1).

3.

Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan (5 Desember 2017)
Di tahun 2017 sesuai dengan tugasnya PPID Pelaksana Balitbangtan mengikuti

pelaksanaan Uji konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan. Pelaksanaan uji
konsekuensi ini dilakukan guna menanggapi usulan dari PPID Balai Embrio Ternak
(BET) dan PPID Pelaksana Barantan. Dan pada kesempatan ini juga dibahas juga
keseluruhan DIP Kementerian Pertanian.
PPID Pelaksana Balitbangtan pada pembahasan tersebut mengupdate
mengenai DIP Inovasi hasil litbang yang belum mendapat perlindungan HaKI untuk
masuk dalam DIP Yang Dikecualikan dengan alasan pengecualian UU No. 29 Tahun
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2000 tentang PVT dan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Namun demikian, sesuai
dengan dinamisnya kebijakan saat ini untuk menghilirkan inovasi teknologi kepada
masyarakat maka hasil inovasi tersebut diusulkan untuk menghilangkan point hasil
inovasi dari Daftar tersebut, selain juga membuat Pemohon Informasi Publik untuk
meminta Informasinya.
DIP yang sedianya disiapkan oleh masing-masing Badan Publik juga secara
intensif sedang disusun untuk lingkup Kantor Pusat Jakarta dan belum seluruh
UK/UPT melampirkan DIPnya di portal PPID.pertanian.go.id. Adapun Daftar Informasi
Publik PPID Pelaksana Balitbangtan 2016 sebagaimana dalam Lampiran 2.

4.

Peningkatan Kapasitas Pengelola Ppid

Peranan pelayanan informasi publik yang dikooardinasikan oleh PPID Pelaksana
Badan Litbang Pertanian semakin hari semakin dibutuhkan dalam sebuah badan
publik seperti Badan Litbang Pertanian. Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia
(SDM) sebagai pengelola PPID seperti petugas layanan informasi publik maupun
pengelola PPID agar lebih sigap untuk menjawab dan melayani permohonan informasi
yang diminta publik perlu terus ditingkatkan. Untuk menangkap pesan Proaktif pesan
yang disampaikan oleh PPID Utama tingkat Kementerian Pertanian sebagai lembaga
publik kepada masyarakat, PPID Pelaksana Badan Litbang Pertanian terus
mengirimkan petugas pelayanan informasi publik maupun pengelola PPID untuk
menghadiri beberapa kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola PPID
lingkup Kementerian Pertanian baik itu di tingkat pusat maupun di daerah dengan
kegiatan Bimbingan Teknis Pendukung Keterbukaan Informasi Publik yang
dilaksanakan di Hotel Salak Bogor, yaitu Bimtek Aplikasi Pendukung KIP serta Bimtek
di Hotel Santika Yogyakarta, untuk Bimtek Penyusunan Daftar Informasi Publik.
Mengirimkan petugas layanan informasi publik dan pengelola PPID juga
dilakukan untuk mengikuti pertemuan-pertemuan dalam bentuk Forum Group
Discussion, workshop yang dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas
petugas layanan informasi publik dan pengelola PPID. Jangkauan ruang lingkup PPID
Pelaksana Badan Litbang Pertanian yang mencangkup wilayah seluruh Indonesia,
merupakan suatu tantangan tersendiri bagi PPID Pelaksana untuk melakukan
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pembinaan ke seluruh

Unit Pelaksana Teknis yang dikaitkan dengan alokasi

anggaran.
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian
merupakan salah satu strategi yang diikuti oleh PPID Pelaksana Badan Litbang
Pertanian maupun PPID Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT. Dengan
mengikuti Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian
Pertanian yang pada tahun 2017 ini merupakan tahun ke-4. Hal tersebut dilakukan
untuk memotivasi unit-unit kerja maupun unit pelaksana teknis baik di tingkat pusat
untuk melakukan perbaikan dan pembinaan secara tidak langsung.

5.

Sarana Prasarana
Disamping peningkatan kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan informasi

publik dan pengelolaan PPID lingkup Badan Litbang Pertanian, untuk mencapai
sasaran yang lebih baik terhadap pelayanan informasi publik sangat tergantung pada
dukungan saranaa/prasarana dan anggaran.
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 pelayanan permohonan 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.
Sarana penunjang bagi pelayanan PPID di Sekretariat telah dipersiapkan sejak
2013 hingga 2017 sudah semakin lengkap sehingga dalam mengoperasionalkan
pelayanan informasi publik masih belum ditunjuk suatu tim, tetapi masih dijadikan satu
dengan pelayanan Humas Badan Litbang Pertanian.
Seiring dengan sosialisasi yang telah dilakukan, masing-masing UK/UPT lingkup
Badan Litbang Pertanian telah memberikan ruangan dan meja layanan, sebagai salah
satu penerjemahan dari pelaksanaan Undang-Undang KIP Nomor 14 Tahun 2014.
Meskipun belum semua unit kerja/UPT menyediakan anggaran khusus terkait PPID,
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namun dengan anggaran kehumasan, pelayanan teknis maupun kerjasama, masingmasing UK/UPT mendukung keberadaan PPID dengan segala keterbatasannya.
Dukungan pimpinan tertinggi Badan Litbang Pertanian terhadap fasilitasi
pelayanan publik telah diakomodir dengan sarana prasarana ruang tunggu yang diberi
AC, Komputer PC, Printer, Scan, meja layanan serta pemisahan antara tempat satpam
dengan petugas layanan PPID. 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 penunjuk waktu.

Gambar 8. Tempat Pelayanan Publik Balitbangtan di Lobby lantai dasar Sekretariat
Balitbangtan

Sarana lain terkait dengan membangun kesepakatan atas pentingnya pelayanan
informasi publik, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan IT tahun 2017
pada akhir September 2017. Tujuan pelaksanaan Rakor ini adalah untuk
mensinergikan antara pengelolaan Informasi dan Teknologi yang bertanggung jawab
terhadap pengelolaan Situs Web dengan pelayanan dan pengelolaan informasi publik
yang berbasis komputer/sistem.
Salah satu hal penting yang disepakati dalam Rakor tersebut adalah bahwa 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.
Beberapa hal mengenai tatacara permohonan informasi publik diantaranya yaitu:
1. Pelaksanaan permohonan informasi/pelayanan publik dilakukan melalui desk help
dari Lobby dan/atau via website, telp/fax/email.
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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.

6.

Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola
Sumberdaya manusia pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Badan

Litbang Pertanian sebagai masih melekat pada Subbag Humas. Oleh karenanya
diperlukan pelatihan dan pembagian tugas untuk membentuk petugas layanan
informasi publik yang dapat bekerja secara terjadwal namun tetap dapat bekerja
sesuai dengan tanggung jawab sehari-harinya di masing-masing bagian. Oleh
karenanya, petugas layanan informasi publik perlu dibekali dengan training service of
excellence. Kriteria petugas layanan informasi publik juga akan distrukturkan, dan
segera akan ditugaskan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Penugasan. 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.

Gambar 9. Ketentuan jam layanan IP
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Anggaran pengelolaan informasi publik di TA 2017 masih melekat pada kegiatan
Pengelolaan Kegiatan Komunikasi, Kehumasan dan Pelayanan Informasi Publik
sehingga sejak tahun 2016 telah menjadi salah satu Indikasi Kinerja Utama Badan
Litbang Pertanian.

7.

Kekurangan dan Hambatan Pelayanan
Kekurangan dan hambatan dalam pelayanan informasi publik tingkat Badan

Litbang Pertanian sebagian besar desk layanan informasi publik sudah berjalan,
sarana dan prasarana maupun SDM yang menangani layanan informasi publik juga
sudah ada. Namun untuk meningkatkan pemahaman para petugas layanan informasi
publik terhadap UU keterbukaan informasi publik perlu terus ditingkatkan. Sampai
dengan akhir 2017 pelayanan informasi publik masih digabungkan dengan kegiatan
kehumasan.
Walau sudah tersedia formulir layanan informasi untuk pengisian dari setiap
pemohon yang datang, agar memudahkan pencatatan klasifikasi layanan informasi
publik yang diinginkan. 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 layahanan informasi publik perlu disusun untuk dapat
mempermudah pelaksana layanan informasi 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.

8.

Laporan PPID Pelaksana UK dan PPID Pembantu Pelaksana UPT
Di tahun 2017 ini penyelenggaraan PPID sangat dipacu dengan adanya

pemeringkatan dari pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkup UK/UPT.
Dari ahsil pemeringkatan tersebut 2 Eselon II melalui PPID Pembantu Pelaksana BBP
Mektan dan BB Pascapanen mendapat peringkat 2 sedangkan di tingkat UPT Balittri
dan BPTP Banten juga mendapat peringkat ke-2 dan ke-3. Selanjutnya untuk
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keseragaman dalam pelayanan PPID ini perlu terstruktur dalam format layanan
terpadu yang saat ini tengah dipersiapkan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian.
Terkait dengan pelaporan pelaksanaan PPID di lingkup UK dan UPT di Badan
Litbang Pertanian masih belum seperti yang telah disiapkan formatnya oleh Biro
Humas dan Informasi Publik nammun sudah sekitar 32 laporan PPID menyerahkan
laporannya melalui email. Artinya baru 50% dari keseluruhan UK/UPT di Badan
Litbang Pertanian mempersiapkan laporan PPID. Dan barui beberapa UPT telah
mempersiapkan laporan sesuai dengan format yang baru sekitar 25%.
Persiapan kedepan untuk keseragaman dalam layanan agar dipersiapkan dalam
panduan atau petunjuk teknis sehingga jika ada kreatifitas dalam layanan tetap
dimungkinkan.
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PENUTUP
Kesimpulan

Pelayanan informasi publik dilaksanakan guna mendukung aplikasi Undangundang 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.

Saran
Pelayanan informasi publik merupakan salah satu bagian dari pelayanan publik
dari PPID Pelaksana Badan Litbang Pertanian. Guna mengoptimalisasi pelayanan
informasi publik ini kedepan perlu dipersiapkan struktur penyelanggaraan dengan
PPID Sekretariat sehingga terintegrasi sebagai bagian dari pelayanan publik yang juga
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 : Pelayanan (Humas), Pengelolaan Dokumen (unit
perpustakaan, arsiparis), Sengketa Informasi (hukum dan ortala), Teknologi Informasi
(untuk merancang sistem pelayanan), SDM, sarana, prasarana serta anggaran yang
memadai. Hal umum lain yang sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Litbang
Pertanian maupun UK/UPT yang menjadi pelaksana teknisnya.
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