


Kebiiakan Pelayanan lnformasi PuHik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik merupakan jaminan hukum

bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia,

sebagaimana diatur dalam uuD 1945 Pasa! 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak

untuk berkomunikasi dan memperoleh lnformasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan

sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memitiki, dan menyimpan lnformasi

dengan menggunakan segala ienis saluran yang tersedia'

Keberadaan uuu No. 14 Tahun 200g sangat penting sebagai landasan hukum yang

berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoreh informasi publik; (2) kewajiban badan

publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu,

biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana'

pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2oog di BBPP Kupang secara hukum berdasarkan

keputusan Menteri Kominfo N o.117KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang organisasi Pengelola

tnformasi dan Dokumentasi dan juga peraturan Menteri Kominfo N o . IO/KEP/M'

KOMINFO/ A31xOLO tentang Pedoman Pengelolaan I nformasi dan Dokumentasi' Peraturan ini

bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik datam melaksanakan pelayanan

informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik

untuk menghasilkan layfnan informasi publik yang berkualitas; (3) meniamin pemenuhan hak

warga negara untuk memperoteh akes informasi publik; dan (a) menjamin terwujudnya tujuan

penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam uuu No' 14 Tahun 2008'

Dengan membuka akses publikterhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk

bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya' Dengan

demikian, hat itu dapat mernpercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan

upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)' dan terciptanya

kepemerintahan yang baik tgood governoncel'



u. Sarana ilan Prasarana Pelaydnan lnformasi Publik

1. Fasilitas yang tersedia dalTm fangka memberkan layanan informasi pullic tei'diri atas :

o. RUangan Des\ lnformasi Publik

persyaratan luas ruangan desk informasi publik yang berukuran 6 x 6 meter

perse$ digunakarr untuk untuk transaki pada laydnan informasi berupa formulir

permohonarl, tqnda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti

penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan, namun cii Balai Besar

pelatihan peternakan (BBFP) Kupang belum tersedia niangan tersendiri untuk layanan

Publik-

Buang Publik Akses lnternet-

Ruang ini digunakan untuk ruang akses internet publik secara gratis. Fasilitas ini

digunakan untuk memberikan kelelUasaaan bagi pemohon informasi ketika rnencari

informasi tidak dapat terpenuhi mengingat informasi yang d'icari bukan kewenangan dari

BBPP KuPang.

Penyediaan Akses lnformasi Publik

Dalam upaya rnemenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan

informasi public yang dihasilkan oteh BBPP Kupang, selain dapat datang larigsung'

telepon/fax atau melatui e-mail, juga ditakukan dengan melakukan penyediaan informasi

melalui website. Selain itu penyediart akses informasi melaluriwebsite ini bertujuan untuk

berbagi inforrnasi kepada sesama badan public mengenai perkembangan dalam tata

kelola PPID.

lll. Sumber DaYa Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID BBPP KLrpang melibatkan seluruh sumber daya

manusiayangadadiBBPPKupangdalammelayanipermohonaninformasitersebutsetiaphari

bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi'

b.

c.



. Operasiona! Pelayanan lnformasi Publik

JajaranPPIDBBPPKupangmemberikanpelayananinformasiyangdilakukansetiaphari

kerja dari jam 0g.00 - 15.00 WrB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu iam rsHoMA), dengan

waktuefektifsetiaphari5Jamdanseminggu25Jam.Meskipunjamkerjalayanan

informasi di desk informasi dibatasi jam kerianya, namun di luar jam keria tersebut masih

dirnungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan

denganmenggunakanberbagaisaranakomunikasiyangadatanpaharussecarafisikmendatangi

desk informasi PPID BBPP KuPang'

Adapun rincian pelayanan informasi publik

adalah sebagai berikut:

yang berlangsung selama tahun 2012

1. Jumlah permohonan informasi publik. sebanyak 0 orang dengan jumlah permintaan

informasi Publik sebanYak'

z. Jumrah permohonan informasi pubrik yang dikaburkan baik sebagian atau seluruhnya adalah

0.

3. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 0 dengan alasan informasi

tidak dikuasai atau belum dikuasai
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V. Semgketa lnformasi Publik

penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2oL2, dilakukan dengdrt rincian sebagai

berikut:

1" Jumlah keberatan yang diterima oleh PPPTD BBPP Kupang atas tidak dikabulkannya atau

tidakterpenuhinyainformasisebanyak0informasidari0orangpemohoninformasi.

Vl. Anggaran PelaYanan lnformasi

Angaran pelayanan informasi sejak

terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran

pelayanan informasi-

tahun Apggarart 20L2 merupakan bagian yang tak

BBPP Kupang, belum tersedia anggbran khusus untuk

Vll.KendalaPetaksanaanLayananlnformasiPublik

l.Dalampelaksanaanlayananinformasipublik,kendalayangdialamilebihkepada

penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing

Satuankerja.Halinicukuppentingmengingatwaktuyangdiperlukanhanya.l0harikerja

untuk menjawab permintaan pemohon informasi'

2. Pemohon informasi saat ini pada umumnya sudah memahami tentang sejumlah

ketentuan yang ada dalam uU No.14 Tahun 2008, sehingga mengentahui antara yang

bolehdiberikandanyaqgdikecualikan,.olehkarenanya'PPlDBBPPKupangharus

tetap pro aktif untuh mengirlgatkan satuan kerja internal BBPP Kupang, karena wasalah

wahu bersifat cukuP rentan-"

3. Diharapkan di tahu n 2ot2 dari masing-masing satuan kerja dapat memberikan

daftar informasi publik yang telah dikelompokan yaitu kategori informasi berkala, informasi

yangtersediasetiapsaatdaninformasiyangdikecualikansecaraperiodiksesuaidengan

ketentuan yang ada dalam Uu No.14 Tahun 2008 kepada PPID BBPP Kupang'
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vDIn, Rekomendasi dan Rencana Tindak lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan lnfiomlasi

t,PenyediaanAplikasilayananinformasipublicuntuktransaksipermintaaninformasi,

penanganan pen gaduan/keberata n, recordi ng h asit transaksi' serta laporan'

2.Tatakelolapenyimpanandckumendanpenyebarluasaninformasipublik.

3. Penyediaan akses transaksi melalui touch screen'

DemikianlaporantahunanSecararingkasinikamisusunsebagaibahankoreksidanevaluasi

terha<eapkinerjaPPlDBalaiBesarPelatihanPeternakan(BBPP)Kupang.

15 Maret 2013

lnformasi dan Dokumentasi

UHos, S.Pi

199403 1005

6


