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KATA PENGANTAR 

 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik 

dijelaskan bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan 

pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala 

sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Informasi Publik sendiri merupakan 

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan 

publik atau badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain 

yang berkaitan dengan kepentingan publik.  

Sebagai salah satu Lembaga Negara yang berkedudukan di bawah Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, Balai Besar 

Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang hingga kini terus berupaya memenuhi kewajibnnya 

dalam memberikan pelayanan informasi publik bagi pengguna layanan di BBPP Kupang 

dengan mengacu pada pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu Setiap Informasi Publik 

bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Setiap Pengguna Informasi Publik. Setiap informasi 

Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, 

biaya ringan dan cara yang sederhana.  

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Pimpinan BBPP Kupang bersama 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pembantu Pelaksana PPID serta 

Petugas Harian PPID BBPP Kupang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pubik 

di BBPP Kupang melalui berbagai kegiatan salah satunya pertemuan rutin yang diadakan dua 

bulan sekali dengan tujuan untuk berdiskusi, mengemukakan pendapat serta bersinergi 

melakukan pembenahan-pembenahan demi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik 

di BBPP Kupang.  

 

       Kupang, 9 Juli 2022 

       Kepala Bagian Umum 

       Selaku PPID Pelaksana 

 

 

 

 

       Muhammad Ukkas, S.Pi, M.Si 

       NIP. 19641231 199403 1 005 
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1. PENDAHULUAN 

Demi mendukung peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Balai Besar Pelatihan 

Peternakan (BBPP) Kupang, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

BBPP Kupang meliputi PPID Pelaksana, PPID Pembantu Pelaksana serta Petugas 

Harian PPID secara rutin melaksanaan pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja pelaksanaan layanan Keterbukaan Informasi Publik untuk memenuhi tanggung 

jawab BBPP Kupang sebagai salah satu lembaga pelayanan yang wajib melaksanakan 

keterbukaan informasi Publik sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.   

Upaya peningkatan kualitas layanan Keterbukaan Informasi Publik di BBPP Kupang 

didasarkan pada sejumlah kekurangan pelayanan pada tahun-tahun sebelumnya serta 

masukkan dan saran yang membangun baik dari pengguna layanan maupun 

stakeholder BBPP Kupang dengan menitikberatkan pada kesederhanaan pelayanan, 

keamanan, kepastian waktu, kejelasan informasi serta kelengkapan sarana-prasarana 

pendukung layanan sehingga memudahkan pelaksana layanan dalam melaksanakan 

tugas maupun kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi terlebih di 

era yang semakin canggih dan modern.  

Pertemuan Rutin PPID BBPP Kupang bersama Pimpinan, PPID Pengelola, PPID 

Pembantu Pengelola dan Petugas Harian PPID serta Pengelola Kehumasan di BBPP 

Kupang yang dilaksanakan di Bulan Juli Tahun 2022 merupakan petemuan rutin ke-4 

di tahun 2022 dengan pembahasan utama upaya memaksimalkan pelayanan informasi 

publik di BBPP Kupang melalui berbagai media serta pengembangan aplikasi 

pelayanan publik dan rencana melaksanakan benchmarking ke Unit Kerja Pusat 

maupun Daerah yang dinilai memiliki kualitas pelayanan publik yang baik.  

 

2. TUJUAN 

Tujuan dilaksanakannya Rapat atau Pertemuan Rutin antara Pimpinan Balai, Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) meliputi PPID Pelaksana, PPID 

Pembantu Pelaksana, Petugas Harian PPID serta pengelola Kehumasan di BBPP 

Kupang adalah untuk saling berdiskusi membahas hal-hal yang telah ditentukan 

menjadi pembahasan utama yang dituangkan dalam agenda pertemuan. Tujuan 

diadakannya diskusi bersama adalah untuk menyamakan persepsi serta 

mengemukakan pendapat terkait upaya memaksimalkan media-media penyebaran 
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informasi publik serta pengembangan aplikasi pelayanan publik dan persiapan 

pelaksanaan Bencmarking ke Unit Kerja yang dinilai memiliki kualitas pelayanan 

publik yang baik.  

 

3. WAKTU DAN TEMPAT PERTEMUAN 

Pertemua PPID Periode Januari dilaksanakan pada :  

Hari/Tanggal :  Rabu, 6 Juli 2022 

Tempat : Ruang. Kepala Balai 

Waktu  : 08.30 WITA - Selesai  

 

4. AGENDA PERTEMUAN 

Dalam Kegiatan Pertemuan PPID antara Kepala Balai, PPID Pelaksana, PPID 

Pembantu Pelaksana, Petugas Harian PPID dan Pengelola Kehumasan di BBPP 

Kupang yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2022 bertempat di Ruang Kerja Kepala 

BBPP Kupang, terdapat beberapa agenda pembahasan antara lain : 

a) Upaya memaksimalkan website dan media sosial sebagai media penyebaran 

informasi publik.  

b) Pengmbangan aplikasi pelayanan publik untuk memudahkan masyarakat 

pengguna layanan khususnya siswa, mahasiswa serta Guru atau Dosen yang 

hendak melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Magang, 

ataupun Penelitian di BBPP Kupang 

c) Persiapan Pelaksanaan Benchmarking ke Unit Kerja Lain yang dinilai 

memiliki kualitas Pelayanan Publik yang Baik. 

5. HASIL PERTEMUAN 

Upaya-upaya memaksimalkan kinerja pelayanan publik di BBPP Kupang hingga 

pertengahan tahun  2022 terus dilaksanakan. Meskipun mengalami gangguan teknis 

pada beberapa portal layanan informasi publik seperti website dan portal PPID yang 

masih belum bisa diakses, dokumentasi dan pengarsipan dokumen tetap dilakukan 

secara baik dan siap diunggah saat gangguan telah teratasi. Hal ini juga merupakan 

tindak lanjut hasil pertemuan di Awal tahun berkaitan dengan penetuan jadwal 

kegiatan PPID selama satu tahun sehingga semua pihak berupaya maksimal untuk 

melaksanakan dan memenuhi tugas sesuai jadwal yang telah dtentukan.  
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Selanjutnya, menyambung dari masih terkendalanya akses terhadap website dan 

portal PPID, Pimpinan mewajibkan pengelola Sosial Media untuk secara aktif 

menginformasikan kegiatan-kegiatan terbaru BBPP Kupang serta lebih aktif 

menjawab pertanyaan masyarakat yang sering disampaikan melalui komentar maupun 

pesan pribadi dikarenakana informasi-informasi yang biasaya dapat diakses di website 

dan portal PPID masih mengalami kendala.  

Masih dalam pembahasan terkait sosial media, Pimpinan juga mendorong pengelola 

Kehumasan da Tim Podcast untuk secara rutin menjadwalkan kegiatan podcast 

baikdengan narasumber external maupun Narasumber Internal Balai untuk membahas 

topik terkait isu-isu terbaru seputar pertanian dan peternakan yang sangat dibutuhkan 

masyarakat seperti Edukasi terkait Penyakit Mulut dan Kuku, Integrated Farming, 

Pengolahan Hasil Pertanian dan Peternakan serta topik-topik lainnya sehingga 

penyebaran informasi tidak terbatas ruang dan waktu namun dapat diakses kapanpun 

dan dimanapun. Hal ini tentu menjadi salah satu cara yang sangat baik untuk 

memaksimalkan peran BBPP Kupang sebagai Lembaga Pelatihan yang bertugas 

untuk Pembaharuan SDM Pertanian Masyarakat.  

Hal lain yang menjadi topik pembahasan utama adalah dikarenakan semakin 

banyaknya media penyebaran informasi yang dimanfaatkan oleh BBPP Kupang, 

semakin banyak pula masyarakat khususnya Dosen atau Guru yang berminat 

melaksanakan kegiatan Penelitian di BBPP Kupang serta banyak pula Siswa dan 

Mahasiswa yang berkeinginan melaksanakan Kegiatan PKL/Magang di BBPP 

Kupang bahkan  permohonana yang diajukan tidak saja dari masyarakat di daratan 

Pulau Timor namun juga berasal dari berbagai Kabupaten lain di NTT. Hal ini lah 

yang mendasari ide untuk pengembangan aplikasi layanan Magang, PKL dan 

Penelitian sehingga lebih banyak masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk 

melaksanakan Kegiatana-kegiatan tersebut di BBPP Kupang. Selain untuk memenuhi 

kewajiban BBPP Kupang dalam Pengembangan SDM Pertanian masyarakat, 

Pelayanan Kegiatan Magang/PKL dan Penelitian dari Siswa dan Mahasiswa serta 

Guru, Dosen dan Akademisi lainnya dihaapkan mempu memberikan banyak input 

kepada pihak BBPP Kupang dalam melakukan pembenahan-pembenahan baik dari 

segi penyebaran informasimaupun teknis kegiatan lapangan khususnya di instalasi 

baik perkandangan, Laboratorium, Lahan Hijauan Pakan hingga Pemasaran Produk 

dan lain sebagainya.  
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Hal terakhir yang menjadi bahasan dalam pertemuan ini adalah persiapa 

melaksanakan Benchmarking ke Unit Kerja lain dengan Kualitas pelayanan Publik 

yang dinilai sangat baik. Beberapa Unit Kerja yang ingn dikunjungi adalah BBPP 

Ketindan atau BBPP Batangkaluku yang saat kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan 

Informasi Publik masuk kedalam peringkat 5 Besar untuk kategori Eselon II Lingkup 

Kementerian Pertanian. Namun berdasarkan hasil diskusi, Kegiatan Benchmarking 

direncanakan untuk dilaksanakan di PPID Utama Biro Hubungan Masyarakat dan 

Informasi Publik Kementerian Pertanian sebagai Penyelenggara Kegiatan 

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan Benchmarking dilaksanakan di 

PPID Utama adalah untuk evaluasi hasil perolehan nilai BBPP Kupang daam 

Kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian 

Pertanian Tahun 2021 serta untuk mendapatkan input-input yang baik dan dapat 

dijadikan bahan perbaikan dalam Pelayanan Informasi Publik di BBPP Kupang.  
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6. DOKUMENTASI KEGIATAN 

a) Undangan  
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b) Absen  
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c) Foto-foto Kegiatan 

 

 

 

 

 


