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KATA PENGANTAR 
 
 

Perkembangan dunia informasi yang semakin meningkat seiring dengan semakin 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat informasi telah menjadi 

suatu kebutuhan utama dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Hal ini telah 

mengubah paradigma penyelenggaraan negara yang semula tertutup menjadi lebih 

terbuka serta memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(KIP) adalah salah satu produk regulasi dari paradigma baru tersebut yang mengusung 

prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

demokratis, transparan, dan akuntabel. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) merupakan salah satu kewajiban bagi badan publik sebagaimana 

yang diamanatkan pada UU tersebut. 

Dalam rangka implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (KIP) dan peningkatan pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat Laporan Tahunan Pelayanan Informasi 

Publik PPID KKP Tahun 2016. 

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah 

banyak membantu hingga tersusunnya Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik PPID 

KKP Tahun 2016 dan kami mengharapkan kiritik dan saran yang sifatnya membangun 

untuk meningkatkan kualitas kegiatan yang akan datang. 

 

Jakarta, Desember 2016 
 

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 
 
 
 
 

Lilly Aprilya Pregiwati 
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Pelayanan Informasi Publik 

 

Latar Belakang 

Di era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan 

masyarakat kita menjadi lebih kritis. Kondisi seperti ini menuntut setiap lembaga 

pemerintahan, baik di tingkat pusat dan daerah dapat mengakomodir keinginan 

masyarakat tersebut dalam memperoleh informasi. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

adalah salah satu produk regulasi dari paradigma baru tersebut yang mengusung prinsip 

transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

demokratis, transparan, dan akuntabel. 

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang 

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

badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara 

cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. 

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, badan publik akan termotivasi 

untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan sebaik- 

baiknya. Dengan demikian, hal itu akan dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan 

yang baik (good governance). 

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan 

kewajiban bagi badan publik sebagaimana amanat UU KIP nomor 14 tahun 2008. PPID 

tentunya berperan penting dalam melayani informasi publik, mulai dari 

mendokumentasikan, menyediakan, menyajikan dan memberikan kepada pemohon 

informasi bagi yang meminta. 

PPID merupakan salah satu ujung tombak dalam pengelolaan dan pelayanan 

informasi serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat, selain itu PPID juga 

diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyampaikan program dan kinerja 

pemerintah. 
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Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 

 

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Kementerian Kelautan dan Perikanan telah 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 

 Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan 

sederhana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Koordinator PPID di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan Dan 

Perikanan No. 35/KEPMEN-KP/SJ/2014 Tentang Pengelola Informasi  Dan 

Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

 Terkait pelaksanaan tugas memberikan layanan informasi publik, PPID di lingkungan 

Kementerian Kelautan Dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

 Menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 Tentang Klasifikasi 

Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. 

Selanjutnya guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut maka disusun Standar 

Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut: 

 

1. SOP Pelayanan Informasi Publik 

2. SOP Pengajuan Keberatan 
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Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 

a. Sarana dan Prasarana 

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri 

atas: 

Desk Informasi Publik 

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang 

datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk 

informasi publik yang dilengkapi dengan: 

i. 3 set meja kerja beserta kursi petugas 

ii. 1 set meja komputer dan kursi 

iii. 1 set kursi tamu, 

iv. 2 unit PC merk Dell yang terhubung dengan internet; 

v. 1 unit printer merk HP; 

vi. 1 unit scanner merk HP; 

vii. 1 line Telepon/Fax merk Panasonic; 

viii. 1 line ekstensi telpon internal; 

ix. 1 lemari pamer 

x. 2 lemari dokumen 

xi. 1 kipas angin merk cosmos 
 

Gambar 1 dan 2. Ruangan PPID KKP 
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b. Penyediaan Informasi Publik 

Selain memberikan pelayanan informasi secara langsung, penyediaan serta pelayanan 

informasi juga dilakukan melalui saluran media baik melalui saluran telefon dan 

faksimili juga dengan menyediakannya melalui media online/website 

http://ppid.kkp.go.id dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam 

peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui 

website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui email ke ppidkkp@ 

kkp.go.id dan telpon/fax di 021-3513273. 

 

Gambar 3. Web PPID pada http://ppid.kkp.go.id/ 
 

c. Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi 
 

Pelayanan informasi publik di KKP terdiri dari 1 orang PNS golongan III yang tugasnya 

mencakup pelayanan informasi atau front desk sekaligus juga di back office. Anggaran 

operasional pelayanan informasi dibebankan pada DIPA Biro Kerja Sama dan 

Hubungan Masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2016, khususnya di 

Sub Bagian Hubungan Lembaga dan Publikasi, Bidang Hubungan Masyarakat, Biro 

Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang besarannya berdasarkan standar biaya 

umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku Statement of Comprehensive Income (Profits and Losses). 

http://ppid.kkp.go.id/
http://ppid.kkp.go.id/
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Data Pelayanan Informasi Publik 
 

a. Email (ppidkkp@kkp.go.id) 

Pendataan pelayanan informasi yang diterima oleh petugas desk layanan informasi 

publik Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui ppidkkp@kkp.go.id. Hasil 

rekapitulasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dari Bulan Januari hingga akhir 

Desember Tahun 2016 di Sekretariat PPID Utama Kementerian Kelautan dan 

Perikanan email sebanyak 46 pemohon informasi dengan 85 jenis informasi yang 

diminta. 

 

b. Langsung 

Pendataan pelayanan informasi yang diterima oleh petugas desk layanan informasi 

publik Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pemohon yang langsung datang 

ke kantor PPID KKP di . Hasil rekapitulasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dari 

Bulan Januari hingga akhir Desember Tahun 2016 di Sekretariat PPID Utama 

Kementerian Kelautan dan Perikanan email sebanyak 3 pemohon informasi dengan 3 

jenis informasi yang diminta. 

 
c. Portal PPID (http://ppid.kkp.go.id/) 

Dalam rangka mengimplementasikan UU KIP No. 14/2008 Pasal 7 yang menyebutkan 

Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan 

dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga 

dapat diakses dengan mudah, dalam hal ini Biro Kerja Sama dan Hubungan 

Masyarakat telah mengembangkan aplikasi PPID agar setiap informasi publik lingkup 

Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat di akses dengan mudah, efektif, efisien 

dan terkoordinir. 

Hasil rekapitulasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dari Bulan Januari hingga 

akhir Desember Tahun 2016 di Sekretariat PPID Utama Kementerian Kelautan dan 

Perikanan email sebanyak 23 pemohon informasi dengan 49 jenis informasi yang 

diminta. 

mailto:ppidkkp@kkp.go.id
http://ppid.kkp.go.id/)
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PENUTUP 

 
 

a. Kendala 

Kendala yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada 

masyarakat adalah: 

 Peraturan terkait PPID masih belum direvisi, sehingga koordinasi ataupun 

penyeediaan data sedikit terhambat. 

 Penyediaan informasi yang sangat lama dan masih tergantung dengan supply 

data dari masing-masing satuan kerja eselon I dan II lingkup Setjen, mengingat 

waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja dan tambahan 7 hari kerja untuk 

menjawab permintaan pemohon informasi, maka resiko adanya sengketa 

informasi masih sangat besar. 

Hal ini biasanya menyangkut informasi yang dilakukan oleh organisasi seperti 

Lembaga Swadaya Masyarakat terkait dengan dokumen yang berhubungan 

dengan proses pengadaan barang yang berada di satuan kerja penghasil 

informasi; 

 Adanya keraguan dari satuan kerja pemilik informasi dalam memberikan 

informasi kepada PPID meski informasi yang dibutuhkan tidak termasuk dalam 

informasi yang dikecualikan. Selain itu panjangnya birokrasi dalam mengajukan 

informasi kepada satuan kerja acapkali membuat pemberian jawaban atas 

permohonan informasi melampaui waktu sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundangan; 

 Belum dikelolanya data informasi publik secara baik di setiap unit kerja; 

 Minimnya sarana, parasarana serta sumberdaya manusia menjadikan tingkat 

pelayanan informasi publik di KKP masih sangat rendah. 

 

b. Saran dan Rekomendasi 

1) Perlu adanya peningkatan koordinasi antara PPID Utama dan PPID pelaksana di 

masing-masing eselon 1 untuk memudahkan penyediaan data dan informasi yang 

diminta; 
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2) Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja di Kementerian 

Kelautan dan Perikanan dan untuk memudahkan dalam koordinasi dalam 

permintaan data dan informasi publik ke unit kerja teknis terkait, maka 

diperlukan adanya revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 

35/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

3) Berdasarkan Kepmen tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah direvisi, Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di masing-masing eselon I 

perlu membentuk tim karena juga terkait dengan petugas yang menjadi admin 

ataupun operator untuk aplikasi PPID untuk masing-masing eselon I; 

4) Para PPID perlu membangun sistem pengelolaan dan pelayanan informasi, salah 

satunya membuat SOP terkait permintaan data ke masing-masing unit kerja 

sehingga penyediaan dan pelayanan permohonan informasi publik dapat 

dilakukan secara cepat, tepat waktu, efektif, efisien dan sederhana; 

5) Perlu adanya pemuktahiran daftar informasi publik di masing-masing unit eselon 

I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkala; 

6) Perlu adanya sosialisasi peran dan tugas PPID di masing-masing Unit Pelayanan 

Teknis (UPT) di daerah, termasuk pemahaman terhadap peraturan-peraturan 

yang terkait dengan Pelayanan Informasi Publik. 

 
 
 

Jakarta, 31 Desember 2016 
 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 

ttd 

Lilly Aprilya Pregiwati 


