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BAB I 

Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik dan Dokumentasi 

 
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 

 

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik merupakan 

jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah 

satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, 

yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 

sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan 

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

 

Keberadaan UU No. 14 Tahun2008 sangat penting sebagai landasan hukum 

yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi 

public; (2) kewajiban badan public dalam menyediakan dan melayani 

permohonan informasi public secara cepat, tepat waktu, biaya 

ringan/porposional, dan cara sederhana. 

 

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Di kementerian Pertanian secara hukum 

berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Dan juga Keputusan Menteri 

Pertanian No. 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang informasi Publik yang 

dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian serta Keputusan Kepala 

Badan Karantina Pertanian No. 1525/Kpts/OT.140/L/7/2011 tentang 

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan  Dokumentasi ( PPID ) Pelaksana 

UPT Lingkup Badan Karantina Pertanian. 

 

Dengan membuka akses public terhadap informasi diharapkan badan public 

termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat 

yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat 

perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis 

mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ), dan terciptanya 

kepemerintahan yang bak ( good governance ). 

 

 

 



II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi 

 

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan Pelayanan informasi publik 

berupa 1 unit scan, Stand 1 unit TV, 1 Telepon, 1 Fax, handphone, akses 

internet berupa wifi, kotak saran, meja informasi, form permohonan informasi, 

dan kotak pengaduan. 

 

III. Kondisi Sumber Daya Manusia 

 

PPID BKP Kelas II Ternate dijabat oleh Kasubag Tata Usaha serta membentuk 

tim internal yang mengelola dan melayani IP sesuai kesepakatan. Pelayanan 

informasi terdiri atas 5 orang petugas dari masing – masing divisi agar dapat 

memberikn informasi yang cepat dan tepat sasaran kepada publik. 

 

 

IV. Anggaran PPID dan Laporan Penggunaannya 

 

Pengelolaan dan pelayanan IP oleh PPID BKP Kelas II Ternate belum 

difasilitasi secara khusus, pos anggaran juga belum tersedia. Semua kegiatan 

PPID mendapat undangan dari Kementerian Pertanian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 

 

a. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen 

 

Dokumen Informasi diklasifikasi oleh masing –masing bagian agar informasi dapat 

cepat, tepat, dan akurat. Bagian TU mengelompokkan dokumen yang berkaitan 

dengan laporan kegiatan, serta kepegawaian bagian operasional 

mengelompokkan dokumen yang berkaitan dengan operasional KH dan KT.  

 

b. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 

 

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan informasi belum dapat 

dijalankan sebagaimana mestinya karena keterbatasan SDM. 

2. Pengumpulan dan pengelolaan dokumen belum integral antar semua divisi. 

3. Kurangnya pemahaman dari petugas pengelola informasi public akan tugas 

dan fungsinya. 

4. SDM pengelola informasi public merangkap jabatan dengan petugas teknis 

sehingga tidak focus. 

5. Supply data dan informasi dari wilayah kerja kurang. 

6. Anggaran pengelolaan informasi public terbatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PELAKSANAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI 

 

a. Pelayanan Informasi Publik 

 

No Pemohon 
(Nama Instansi) 

Waktu 
Pemenuhan 

IP 
( Hari ) 

Penolakan Alasan 
Penolakan 

Jenis  
Informasi 

1.      

2.      

 

b. Kegiatan Public Awarenes 

Kegiatan sosialisasi pada tahun 2018 dilakukan sebanyak 4 kali 

dengan kegiatan sebagai berikut. 

1. Melakukan Coffee Morning antarinstansi terkait sebanyak 3 (tiga) kali di 

Ternate. 

2. Sosialisasi melalui kegiatan “On Air” di RRI  Ternate.  

 

c. Penyelesaian Sengketa 

Tahun 2018 BKP Kelas II Ternate tdk mendapatkan sengketa pelayanan Publik. 

 

d. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan 

 

Selama Tahun 2018 Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate menghadapi 

hambatan atau kendala sebagai berikut : 

a. Website masih dalam proses pengembangan sehingga permohonan informasi 

dari masyarakat belum dapat dilayani secara online. 

b. Belum tersedianya ruangan informasi pelayanan public sehingga memberi 

informasi kepada pemohon di dalam ruangan Kewasdakan. 

c. Kekurangan Sumber Daya manusia. 

d. SDM yang tersedia belum memahami alur SOP dalam pelayanan informasi 

public. 

 

 



BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

a. Kesimpulan 

 

Pelayanan informasi publik di Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate belum 

tertata dan terdokumentasi sesuai Permentan Nomor 32 Tahun 2011. Selain itu, 

personel yang mengelola dan melayani informasi public masih perlu didukung 

fasilitas penunjang seperti ruangan khusus pelayanan informasi public dan 

peralatan pelayanan informasi. 

 

b. Saran 

 

1. SOP perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai agar dapat dipahami dan 

dijalankan sebagaimana mestinya. 

2. Website perlu segera diselesaikan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan 

informasi publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


