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I. PENDAHULUAN 

 
 
 
1.1. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 
 

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 F UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik menyebutkan bahwa “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.” Berdasarkan isi undang-undang 

tersebut maka bagi setiap WNI berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) 

kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik 

secara cepat, tepat murah dan sederhana, termasuk Badan Litbang Pertanian dengan 

seluruh jajarannya yang menjadi tanggung jawabnya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah bersama DPR-RI pada tahun 2008 telah 

mengesahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP)sebagai tindak lanjut 

dari pelaksanaan Pasal 28 Huruf F UUD 1945. Dalam hal pelaksanaan UU-KIP tersebut juga 

telah  dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. 

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. Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 lingkup Badan 

Litbang Pertanian secara hukum berlandaskan pada 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 eselon I. Untuk level sekretariat Badan 

Litbang Pertanian dijabat oleh Kepala Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi dan Humas. 

Selanjutnya untuk level BPTP Maluku Utara dijabat oleh Kasi Kerjasama dan Pelayanan 

Pengkajian.. 

Selanjutnya untuk menjamin kelancaran dalam hal pengelolaan, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan termasuk uji konsekuensi telah dikeluarkan peraturan pendukung lainnya, 

seperti : 

1. Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/6/2011 tanggal tanggal 

31 Mei 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan 

Kementerian Pertanian; 



2 
 

2. Peraturan Menteri Pertanian No. 41/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 6 Juni 

2012  tentang  Uji  Konsekuensi  Informasi  Publik  Di  Lingkungan  Kementerian 

Pertanian; 

3. Keputusan      Kepala      Biro      Hukum      dan      Informasi      Publik      No. 

116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Panduan 

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik pada Kementerian Pertanian. 

 
 

1.2. Tujuan PPID 

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka seluruh PPID lingkup Balitbangtan 

bertujuan untuk 

 

1. Memberikan standar layanan Badan Litbang Pertanian sebagai badan publik dalam 

melaksanakan pelayanan informasi publik; 

2. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk 

Badan Litbang Pertanian dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi 

publik yang berkualitas; 

3. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi 

publik; dan 

4. Menjamin terwujudnya  tujuan  penyelenggaraan  keterbukaan  informasi 

sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008. 
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II. INFOGRAFIS PERMOHONAN LAYANAN PUBLIK BPTP MALUKU UTARA 
 

 

Pelayanan informasi publik pada BPTP Maluku Utara belum terekam dengan baik dan 

masih diterima oleh staf KSPP dan petugas yang ditunjuk. Guna tertibnya pelayanan 

informasi maka telah dipersiapkan formulir yang memundahkan penyusunan laporan bagi 

setiap tamu yang membutuhkan pelayanan informasi. Pada tahun 2018 pemohon informasi 

publik yang dilayani telah tercatat dengan baik. Namun demikian dapat dilaporkan bahwa 

pemohon informasi publik tidak setiap bulan, ada beberapa bulan yang tidak ada 

pemohonnya. Sebagian besar pemohon meminta data permohonan mengenai hal-hal teknis 

pertanian atau hasil kajian BPTP Maluku Utara.  

Permohonan informasi disamping ada yang datang langsung (on visit), tetapi ada 

juga yang dilakukan menggunakan sarana komunikasi lainnya seperti whatsapp, short 

message service (sms), dan email serta kontak pengunjung melalui website. Data 

permohonan informasi publik di tahun 2018 sebanyak 76 orang dengan rata-rata 

permohonan informasi teknis hasil penelitian dan umumnya datang atas nama perseorangan 

dari pihak petani, PNS daerah dan PNS pusat, wartawan, mahasiswa, bank indonesia dan 

peneliti.  

 

2.1. Jumlah permohonan informasi publik, pemberitahuan, keberatan, dan 
penolakan 

 

 
 

Gambar 1. Jumlah permohonan informasi publik di BPTP Maluku Utara per bulan  

Tahun 2018  
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2.2. Jumlah pengelompokan informasi publik melalui berbagai media  

 

Gambar 2. Jumlah permohonan informasi publik melalui berbagai media di BPTP Maluku 
Utara Tahun 2018 

 
 
2.3. Jumlah informasi publik berdasarkan kategori permohonan 

 

 

Gambar 3. Jumlah informasi publik berdasarkan kategori di BPTP Maluku Utara Tahun 2018 
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2.4. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan latar belakang pekerjaan 

(%) 

 

 

Gambar 4. Persentase (%) pemohon informasi publik berdasarkan latar belakang pekerjaan  

di BPTP Maluku Utara Tahun 2018 
 
 
 
2.5. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan usia 

 

 

 

Gambar 5. Persentase (%) jumlah pemohon informasi publik berdasarkan usia  

di BPTP Maluku Utara Tahun 2018 

Petani PNS
Daerah

PNS Pusat Wartawan Pelajar /
Mahasiswa

Perbankan Peneliti

2,6

53,9

26,3

1,3
5,3

2,6

7,9

20-30 31-40 41-50 >50

3,9

11,8

60,5

23,7



6 
 

2.6. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan jenis kelamin 

 

 
 

 

Gambar 6. Persentase (%) jumlah pemohon informasi publik berdasarkan jenis kelamin  

di BPTP Maluku Utara Tahun 2018 
 
 
 
2.7. Pengelompokkan permohonan informasi publik berdasarkan tujuan 

permohonan   
 

 

Gambar 7. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan tujuan pemohon  

di BPTP Maluku Utara Tahun 2018 
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III. PROFIL PPID BPTP MALUKU UTARA 

 
 
 

3.1. Sekilas PPID BPTP Malut 
 

BPTP Maluku Utara sebagai bagian dari Badan  Litbang  Pertanian  sebagai  salah  satu  

Badan  Publik  wajib  memberikan  akses kemudahan guna mendukung diberlakukannya 

UU No. 14/2008 tentang KIP. Hal ini dimaksudkan guna memotivasi seluruh badan publik 

di bawah Badan Litbang Pertanian dalam menyiapkan akses informasi bagi khalayak dalam 

kaitannya sebagai pelayan masyarakat dan memberikan informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan guna mempercepat perwujudan pemerintahaan yang bersih, 

terbuka dan terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 

PPID Pelaksana, PPID Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT telah terbentuk 

di seluruh UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian, dan sejak ditetapkan pada Tahun 2011 

melalui Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian TA 2011 Nomor 

310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penunjukan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian. 

Adapun tugas dari PPID Pelaksana UPT adalah : 
 

1.  Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan 

sederhana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Litbang Pertanian; 

2.  Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat 

di lingkungan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Litbang Pertanian; 

3. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau 

sengketa dan pelayanan informasi publik; 

4.  Menyiapkan bahan klasifikasi informasi; 
 

5.  Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang 
 

Pertanian; 
 

 
3.2. MOTTO 

Motto layanan publik BPTP Maluku Utara adalah CERIA  (Cepat, Ramah, dan Prima). 
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3.3. MAKLUMAT LAYANAN 

Maklumat layanan publik BPTP Maluku Utara adalah: 
 
“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI 
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI 

INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Maklumat layanan publik dan kebijakan mutu layanan BPTP Maluku Utara 

yang dipajang di lobi Kantor 
 
 
 
3.4. Sarana dan  Prasarana 
 
 

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 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 BPTP Maluku Utara telah dipersiapkan sejak 2016 sudah 

dilengkapi di tahun 2017 dan 2018, dan sampai saat ini belum dioperasionalkan, oleh 

karena terkendala dengan sumberdaya manusia pelaksana piket PPID. Dukungan pimpinan 

BPTP Maluku Utara terhadap fasilitasi pelayanan publik telah diakomodir dengan sarana 

prasarana ruang tunggu dan petugas layanan PPID. Termasuk diantaranya memfasilitasi 

dengan ruang display di lobby gedung utama yang juga berfungsi sebagai ruang 

penerimaan tamu yang dilengkapi Banner untuk menginformasikan informasi publik dan 

penunjuk waktu. 
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Gambar 9. Tempat Pelayanan Publik BPTP Maluku Utara 
 

 
 

Sarana lain terkait dengan membangun kesepakatan atas pentingnya pelayanan 

publik, telah dilaksanakan Publik Hearing dengan tema ”Standar Pelayanan Publik BPTP 

Maluku Utara”. Tujuan pelaksanaan Sosialisasi ini adalah untuk menghimpun masukan 

dari stakeholder tentang pelayanan publik dan standar pelayanan public yang telah 

disusun. 

Salah satu hal penting yang disepakati dalam Sosialisasi Publik Hearing Standart 

Pelayanan Publik BPTP Maluku Utara tersebut adalah bahwa guna mendukung keterbukaan 

informasi publik di BPTP Maluku Utara agar dapat berjalan dengan optimal, maka peranan 

PPID disatker ini perlu diperkuat, termasuk penguasaan dalam menangani kemungkinan 

persengketaan informasi dengan publik terkait informasi publik. Sosialisasi sebagai tindak 

lanjut Publik Hearing juga telah dilaksanakan pada seluruh Staf dan manajemen di lingkup 

BPTP Maluku Utara. 

 

Sarana lain terkait penyiapan informasi publik diperlukan juga struktur organisasi, SOP 

permohonan informasi publik, panduan petugas pelaksana pelayanan informasi publik 

dan memberikan pelatihan singkat cara akses informasi yang ada didalam Website BPTP 

Maluku Utara. 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. 

2. Jangka  waktu  penyelesaian  pelayanan  publik  dilakukan  setelah  pemohon 

memenuhi persyaratan; 
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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. 

3.5.  Sumberdaya Manusia dan Anggaran 
 

Sumberdaya manusia pengelola informasi publik di BPTP Maluku Utara sebagai PPID 

Pembantu Pelaksana masih melekat pada Kasie KSPP dan diperkuat dengan SK Kepala BPTP 

Maluku Utara. Tugas dari tim PPID adalah: 

a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, ter-

update, dan sederhana baik melalui media website, media sosial, maupun 

perpustakaan 

b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat 

di lingkungan BPTP Maluku Utara 

c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau 

sengketa pelayanan informasi publik 

d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi yang diumumkan secara berkala, serta 

merta, dan setiap saat baik di media website maupun media sosial 

e. Menyusun instrumen dan melakukan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas 

pelayanan publik BPTP Maluku Utara 

f. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Balitbangtan    

 

Selain itu, dalam penanganan pengaduan masyarakat juga telah dibuatkan Surat 

Keputusan Kepala BPTP Maluku Utara tentang pembentukan tim penanganan pengaduan 

masyarakat yang bertugas untuk: 

a. Menerima pengaduan masyarakat (dumas) 

b. Menentukan klasifikasi materi dumas  

c. Memverifikasi dan mengklarifikasikan atas kebenaran materi dumas 

d. Menyampaikan materi dumas kepada penyelenggara pelayanan publik 

e. Melaksanakan pemantauan penyelesaian dumas 
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f. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian 

g. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Balai 

h. Mendokumentasikan dumas dan penyelesaiannya           

 
Anggaran PPID BPTP Maluku Utara tahun 2017 sebesar Rp. 181.360.000,- yang terbagi 

untuk kegiatan pelayanan publik, layanan perpustakaan, dan layanan website. 
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IV.  PROGRAM DAN KEGIATAN 
 

 

Program dan kegiatan PPID BPTP Maluku Utara meliputi tiga pelayanan publik 

yaitu (1). Pelayanan informasi, konsultasi dan rekomendasi inovasi teknologi pertanian, 

(2.) Pelayanan penyaluran benih UPBS, dan (3.)Pelayanan perpustakaan. 

 

1. Pelayanan informasi,konsultasi dan rekomendasi inovasi teknologi 

pertanian    
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2.  Pelayanan penyaluran benih UPBS 
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3. Pelayanan perpustakaan 
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4.1. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen 
 

Pada dasarnya pengumpulan dan pengelolaan dokumen informasi publik di tahun 

2018 telah mulai dikumpulkan untuk dapat ditampilkan di situs web BPTP Maluku Utara 

melalui alamat : http://malut.litbang.pertanian.go.id/index.php/ppid/spp. Beberapa 

informasi seperti standar layanan publik, informasi keuangan yang meliputi DIPA, 

RKAKL, Laporan keuangan, laporan asset dan LHKPN sudah tersedia pada website. 

Selain itu juga terdapat informasi kinerja BPTP Malut, Laporan-Laporan, Agenda 

kegiatan, dan program perencanaan. 

 

   

 
Gambar 10. Menu tampilan informasi publik pada website 

 

 
4.2.  Daftar Informasi Publik Yang Dikuasai 
 

Beberapa dokumen yang diwajibkan dipersiapkan terkait dengan beberapa output 

laporan yang melekat pada tugas dan fungsi area lain seperti misalnya : 

1. Ikhtisar Laporan Keuangan Audited  

2. DIPA/POK 2018 

3. LAPORAN KINERJA  

4. Sasaran dan Kebijakan Mutu 2018 

 
 
  

http://malut.litbang.pertanian.go.id/index.php/ppid/spp
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4.3. Penyelesaian Sengketa : 

Sampai saat ini belum ada pemohon yang mengajukan gugatan atau keberatan 

atas pelayanan yang diberikan, namun demikian telah dipersiapkan mekanisme 

pengaduan yang dapat ditempuh oleh pemohon yang tidak puas dengan pelayanan yang 

diberikan. Untuk menjamin pelayanan yang diberikan oleh BPTP Maluku Utara telah 

ditangani dengan baik maka telah dibentuk unit/tim pengelola pengaduan masyarakat 

sesuai dengan SK Kepala BPTP Maluku Utara tahun 06.e /OT.220/H.12.30/01/2018. 

Selama tahun 2018, belum ada sengketa informasi yang terjadi di BPTP Maluku 

Utara. Jumlah pengaduan masyarakat juga belum ada, artinya terdapat dua persepsi, 

yang pertama, masyarakat mau melakukan pengaduan tetapi belum mengetahui 

prosedurnya atau yang kedua memang tidak ada keluhan terhadap layanan BPTP 

Maluku Utara. Ke depan, sosialisasi prosedur pengaduan akan terus dilakukan.  
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4.4.  Kekurangan dan Hambatan Pelayanan 
 

Kekurangan dan hambatan dalam pelayanan informasi publik tingkat UPT BPTP 

Maluku Utara adalah belum optimalnya desk layanan UPP, sarana dan prasarana 

maupun SDM yang khusus menangani layanan informasi publik, serta kurang 

pemahaman para pelaksana tentang keterbukaan informasi publik. Sampai dengan akhir 

2018 pelayanan informasi publik masih digabungkan dengan kegiatan KSPP. 

Formulir layanan informasi agar diaktifkan dengan pengisian dari setiap pemohon 

yang datang, sehingga pencatatan klasifikasi layanan informasi publik yang diinginkan 

pemohon dapat diklasifikasikan dengan baik. Perlunya disusun materi informasi publik 

dalam bentuk yang praktis dan mudah diakses oleh petugas pelayanan, sehingga ke 

depan tidak diperoleh keberatan atas penolakan informasi publik. 

Ringkasan standar pelayanan publik sebagai pedoman pelayanan UPP juga perlu 

disusun untuk dapat mempermudah pelaksana UPP dalam melaksanakan tugasnya dan 

tentunya sosialisasi mengenai Pedoman ini juga perlu disertai dengan praktek untuk 

mengakses informasi publik yang sudah tercantum didalam intranet BPTP Maluku Utara. 
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V. PENUTUP 
 

 
 
5.1. Kesimpulan  
 

Pelayanan informasi publik dilaksanakan guna mendukung aplikasi Undang-undang 

No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sarana lain terkait penyiapan 

informasi publik yang diperlukan yaitu: Panduan permohonan informasi publik, 

Ringkasan SPP BPTP Maluku Utara, panduan petugas pelaksana pelayanan informasi 

publik dan pelatihan singkat cara akses informasi yang ada didalam website BPTP Maluku 

Utara dan sistem intranet Badan Litbang Pertanian. Pelayanan informasi publik di BPTP 

Maluku Utara agar 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. 

 

5.2. Saran 

Dalam proses pelayanan informasi publik tingkat BPTP Maluku Utara dan untuk 

optimalisasi pelayanan maka integrasi pelayanan guna memperoleh pelayanan prima 

perlu diinisiasi melalui susunan struktur organisasi, SOP, visi dan misi layanan, serta 

maklumat pelayanan informasi publik. Oleh karenanya perlu dibentuk suatu tim 

pelayanan informasi publik secara bersama yang mewakili seluruh unsur area BPTP 

Maluku Utara dengan syarat memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis yang 

mengandung aspek: Kehumasan, Pengelolaan Dokumen (unit perpustakaan, arsiparis), 

Sengketa Informasi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk penderasan penyebaran 

inovasi teknologi yang berbasis website dan media sosial seperti facebook, instagram, 

twitter, dan youtube.  


