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I. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

Perkembangan informasi yang berkembang semakin pesat, menuntut 

peningkatan keterampilan dan keahlian pelaksana PPID. Kebutuhan informasi saat 

ini berjalan dalam hitungan detik, sehingga dibutuhkan kesiapan PPID dalam 

menghadapi derasnya permintaan informasi yang di butuhkan masyarakat tentang 

kinerja pemerintah. 

Kegiatan Sosialisasi Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik (PPID) 

pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, dilaksanakan sebagai bentuk 

peningkatan pemahaman kepada pelaksana PPID agar menjadi aparatur yang 

profesional dalam melayani publik. 

Pengelola media sosial pemerintah yang ada ditiap – tiap Badan Publik 

diharapkan dapat dan mampu menjadi perantara atau agen yang 

mengkomunikasikan informasi yang benar, terutama informasi pemerintahan yang 

berkaitan erat dengan kepentingan dan kemajuan masyarakat dan pemerintah. 

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, sesuai tugas pokok dan fungsinya 

untuk melakukan pelatihan kepada SDM Pertanian baik Aparatur maupu Non 

Aparatrur yang mana kegiatan atau Program Tusi tersebut juga harus disebarkan 

informasinya, baik melalui media massa, media elektronik maupun media 

tradisional, telah menyelenggarakan Sosialisasi PPID. Pelaksanaan kegiatan 

Sosialisasi PPID diuraikan secara jelas pada laporan ini, diantaranya tujuan yang 

hendak dicapai, waktu dan tempat pelaksanaan serta output dari pelaksanaan 

kegiatan yang dilengkapi dengan notulensi, materi serta dokumentasi. 

Dengan tersusunnya laporan ini semoga PPID mendapat gambaran 

pelaksanaan PPID dilingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, dengan 

harapan adanya solusi terhadap permasalahan dalam pelayanan PPID di Balai 

Besar Pelatihan Peternakan Kupang, sehingga dapat memberikan pelayanan lebih 

profesional 

Demikian kata pengantar ini, semoga dapat bermanfaat terutama untuk 

memaksimalkan pelayanan dan penyediaan informasi menuju transparansi 

pemerintah. 

 
b. Maksud dan Tujuan 

Sosialisasi PPID merupakan salah satu upaya Balai Besar Pelatihan 

Peternakan Kupang, dalam menjalankan salah satu sesuai tugas pokok dan fungsi, 

dengan maksud dan tujuan : 

(1). Mensosialisasikan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 



(2). Meningkatkan kesadaran atas informasi sebagai suatu sumber pengetahuan 

dan juga sekaligus meningkatkan kemampuan mengakses informasi dengan 

mengunakan dan memanfaatkan teknologi komunikasi; 

(3). Meningkatkan kemampuan admin media sosial perangkat daerah (PPID) 

dalam mengelola informasi; 

(4). Memfasilitasi proses komunikasi informasi penyedia informasi dan pengelola 

PPID. 

(5). Meningkatkan sinergitas kelembagaan informasi pada PPID; 

 

c. Sasaran 

Sasaran kegiatan sosialisasi ini ditujukan bagi petugas PPID dan juga 

Pegawai di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. 

 
II. PELAKSANAAN 

a. Waktu dan Tempat 

Waktu dan tempat pelaksanaan, pada : 

 Hari : Selasa 

 Tanggal : 28 Desember 2021 

 Tempat : Hotel Aston Denpasar Bali. 
 

 

b. Materi Sosialisasi 

Materi Sosialisasi PPID disampaikan oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan 

Kupang secara khusus diarahkan untuk mensosialisasikan hal – hal sebagai berikut : 

1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

2. Monitoring dan Evaluasi PPID BBPP Kupang. 

c. Acara Kegiatan Sosialisasi 

Sosialisasi untuk PPID dilaksanakan dengan susunan acara, sebagai berikut : 

1. Pembukaan 

a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya. 

b. Laporan ketua panitia sosialisasi. 

c. Sambutan pengarahan dan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh 

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. 



2. Penyampaian Materi Sosialisasi oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan 
Kupang 

a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Perundang–

undangan mengenai keterbukaan informasi publik pada penggunaan dan 

pengelolaan media sosial. 

b. Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu. 

3. Diskusi 

Diskusi dilaksanakan atas materi yang telah disampaikan dan berkembang 

dengan permasalahan lain yang dihadapi oleh peserta, terutama yang berkaitan 

dengan pengeloalaan dan pengembangan pelayaan PPID. 

a. Akun publik haruslah berisi banyak informasi dengan kelengkapannya, 

sehingga mampu memuaskan publik akan informasi yang dibutuhkan, 

sehingga publik terhidar dari berita–berita hoax. 

b. Dokrinisasi pada saat ini sudah tidak berlaku, namun dalam kehidupan 

bermasyarakat sebagai kelompok sosial masyarakat, harus mampu 

menjembatani antara informasi dari pemerintah yang tentunya harus 

informasi nyata dan sebenarnya (riel) dan menyampaikan aspirasi dari 

masyarakat kepada pemerintah, sehingga terjadi interaksi dan komunikasi 

harmonis antara pemerintah dan masyarakat. 

c. Salah satu media sosial berupa website harus terus di update, dengan terus 

meningkatkan kualitas isi/konten, baik dalam hal penyampaian terutama 

tampilan yang harus terus inspiratif. 

d. Konten akun pribadi dan akun pemerintah harus berbeda, baik dalam hal isi 

konten maupun pengelolaannya. Akun pemerintah adalah akun milik 

negara yang dapat menjadi rujukan berbagai pihak. Pada akun pemerintah, 

caption konten harus jelas dengan narasi selengkap– lengkapnya. 

e. Tata Cara Permohonan Informasi Publik, dapat dilakukan sesuai dengan 

SOP yang ada, sehingga permohonana informasi publik dapat diproses 

sesuai dengan prosedur dan informasi yang disampaikan merupakan 

informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

f. Hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu, bahwa pelayanan informasi 

publik sudah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kemampuan 

yang ada, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan karena hal teknis 

dan masih perlu disempurnakan. 

 
III. HASIL KEGIATAN 

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan diawali menyanyikan lagi Indonesia 

Raya, selanjutnya laporan panitia dan pembukaan secara resmi kegiatan sosialisasi 

PPID Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. 



Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi dan diskusi antar peserta 

dan pemateri. 

Materi pertama yang disampaikan adalah mengenai Undang–Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Materi ini merupakan materi pokok 

sebagai acuan PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. Akun publik dan 

akun pribadi mempunyai perbedaan dalam hal konten, baik dari segi isi, materi, 

tampilan, kelengkapan informasi maupun kualitas konten. Materi selanjutnya 

monitoring/evaluasi PPID. 

 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil kegiatan sosialisasi media massa, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kegiatan sosialisasi terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. 

2. Materi dapat tersampaikan dengan baik dan berkembang dengan diskusi antara 

peserta dan pemateri. Hal ini menunjukkan antusias peserta akan materi sesuai 

dengan yang dibutuhkan dan sangat diperlukan sebagai pengetahuan baru untuk 

kemajuan pengelolaan pelayanan informasi publik (PPID). 

a. Membangun aplikasi–aplikasi pelayanan publik berbasis website dan android 

sehingga bisa menjadikan BBPP Kupang sebagai badan Publik yang 

pelayanannya modern.. 

 
V. PENUTUP 

Demikian laporan hasil pelaksanaan sosialisasi PPID, pelaksanaan dari kegiatan 

Diseminasi Informasi dan Kemitraan Media. sebagai bahan kebijakan lebih lanjut. 
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