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KATA PENGANTAR

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 karena  hak untuk memperoleh Informasi merupakan 
hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang demokratis.  

Hal terebut dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan salah satu produk regulasi 
dari paradigma baru arus informasi yang begitu deras saat ini  yang mengusung 
prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara 
yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Undang-undang ini mensyaratkan 
pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap  
badan publik di Indonesia.

Dalam mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 tersebut, PPID Kementerian 
Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya 
tetap melakukan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi terkait 
kelautan dan perikanan. Laporan ini memuat penyelenggaraan pelayanan informasi 
publik Tahun 2019 di Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Jakarta, Maret  2020
Kepala Biro Hubungan Masyarakat 
dan Kerja Sama Luar Negeri

Agung Tri Prasetyo
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Penunjukan PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri.

a Atasan PPID Kementerian

c PPID Kementerian

b Atasan PPID Unit Kerja Eselon I

d Perangkat PPID Kementerian

LATAR BELAKANG
Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor 19/PERMENKP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditinjau kembali dan berdasarkan 
pertimbangan perlunya penyesuaian ke tugas dan fungsi situasi saat ini, telah 
ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 
tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2019.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, yang selanjutnya disebut PPID Kementerian adalah pejabat yang 
bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, 
pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi Publik di Kementerian Kelautan dan 
Perikanan. 

PERANGKAT PPID DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TERDIRI DARI:
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TUGAS DAN WEWENANG PPID 
PPID KEMENTERIAN MEMPUNYAI TUGAS DAN WEWENANG: 

a.  Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik; 
b.   Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana; 
c.  Menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik
  kepada Pemohon Informasi Publik
d.  Membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan
  keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian;
e.   Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan
  PPID Kementerian dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik; 
f.    Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan PPID
  Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian; 
g.   Melaksanakan pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan
  persetujuan Atasan PPID Kementerian dalam bentuk keputusan PPID
  Kementerian mengenai klasifikasi informasi Kementerian;
h.   Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Informasi Publik yang
  dapat diakses dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian; 
i.    Mengoordinasikan dengan Perangkat PPID Kementerian terkait pengumpulan
  seluruh Informasi Publik;
j.  Melakukan Pengujian Konsekuensi bersama dengan PPID Unit Kerja Eselon
  I terhadap Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh masyarakat
  sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai
  keterbukaan Informasi Publik; 
k.  Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal
  permohonan Informasi Publik ditolak; 
l.    Melakukan penghitaman materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta
  alasannya; 
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m.  Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu
  pelaksanaan tugas PPID Kementerian; 
n.  Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna
  meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
o.  Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi
  Publik; 
p.   Menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada laman Kementerian dan
  Sistem Informasi PPID; 
q.   Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Perangkat PPID Kementerian;
r.  Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik; 
s.    Meminta informasi kepada Perangkat PPID Kementerian pemilik informasi
  dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dikuasai
  oleh PPID Kementerian namun dikuasai oleh Perangkat PPID Kementerian; 
t.    Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat PPID Kementerian,
  unit teknis, dan/atau unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan 

hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan
  tugas Kementerian; 
u.  Mengusulkan kepada Atasan PPID Kementerian untuk melaporkan dan/atau
  mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan; 
v.   Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman atas implementasi
  keterbukaan Informasi Publik di Kementerian; 
w.  Membuat dan menyampaikan laporan semesteran terhadap pelaksanaan
  layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID Kementerian; dan 
x.    Membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan Informasi Publik serta
  menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Pusat.
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PELAKSANAAN PELAYANAN 
INFORMASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas yang tersedia di dalam rangka memberikan layanan informasi publik 
terdiri atas:

g  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:

1.  Fasilitas PPID.
 1) 2 set meja kerja beserta kursi  
  petugas pelayanan;
 2) 1 set meja dilengapi 1 PC   
  terkoneksi ke jaringan internet  
  yang disiapkan khusus bagi  
  pencari informasi yang datang  
  langsung;

 3) 2 unit PC yang terhubung    
 dengan internet; 
 4) 1 unit printer;
 5) 1 line Telepon/Fax;
 6) 1 lemari pamer;
 7) 2 lemari dokumen;
 8) 1 dispenser untuk pemohon informasi.
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Ruangan Pelayanan PPID KKP
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2.  Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi
Pelayanan informasi publik di Sekretariat PPID KKP pada Tahun 2019 dilayani oleh 

2 orang PNS golongan III dan 2 orang tenaga Kontrak yang bertugas sebagai agen 
call center. Tugas dari 1 orang PNS sangat berperan dalam melakukan update data 
khususnya dalam aplikasi Website KKP dan Website PPID dan 1 orang PNS lainnya 
melakukan verifikasi, koordinasi dan menghimpun informasi yang dimohon serta 
menyampaikan informasi tersebut kepada pememohon.  

Anggaran operasional pelayanan informasi dibebankan pada DIPA Biro 
Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan 
Perikanan Tahun Anggaran 2019, yang besarannya berdasarkan standar biaya 
umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.                                        

               
B. PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selain memberikan pelayanan informasi dengan datang langsung, penyediaan 
serta pelayanan informasi juga dilakukan melalui saluran media baik melalui saluran 
telefon dan media website PPID dengan alamat http://ppid.kkp.go.id. Disamping 
mengakses melalui website, pemohon informasi juga dapat mengajukan 
permintaan informasi melalui email ke ppidkkp@kkp.go.id dan telpon/fax  di 
021-3513273. Informasi yang disediakan sudah melalui prosedur yang ditetapkan 
sehingga konten yang disajikan dapat dipercaya kebenarannya sebagaimana 
yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Sejak 
Agustus 2019, permohonan informasi ke PPID KKP sudah dapat disampaikan 
langsung melalui Aplikasi PPID.

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon 
ke PPID KKP baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan 
melalui email dan telepon serta aplikasi PPID, langsung direspon oleh petugas yang 
bertugas di ruang sekretariat PPID. Jika informasi atau data yang dimohon belum 
tersedia di website dan di ruang PPID, maka petugas PPID mengadakan koordinasi 
dengan unit kerja Eselon I terkait, guna memenuhi permintaan data dan informasi 
yang diminta oleh pemohon.

C. PRINSIP PELAYANAN INFORMASI MELIPUTI:

1.  Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat,  
  dan sederhana;

2.  Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu
3.  Penyajian informasi publik diberikan kepada pemohon, menyesuaikan  

  dengan jenis dan format yang disediakan PPID. 
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D.  JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PERIODE JANUARI S.D  DESEMBER 2019

1. Januari 2019

a.  Pengunjung yang datang mencari informasi ke ruang PPID pada bulan Januari 
 2019 sebagian besar terkait degan pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan 
 (SIUP) dan Penangkapan Ikan serta data ekspor perikanan dan mutiara. 

b. Permohonan informasi yang disampaikan secara tertulis melalui surat 
 elektronik (email) meliputi:

1) Permohonan Bantuan Informasi Peraturan Menteri KKP Tentang 
 Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, 
 Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal
2) Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 24/PER-DJPT/2017 
 tentang Mekanisme dan Prosedur Penerapan Sanksi Administratif Usaha 
 Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 
 Indonesia dan/atau Laut Lepas untuk keperluan penyusunan Skripsi.  
 Informasi ini belum bisa dipenuhi (ditolak) karena peraturan yang diminta 
 masih berupa rancangan.
3) permohonan untuk meminta data statistik mengenai produksi budidaya 
 udang di Indonesia untuk 5 tahun terakhir (2014-2018) untuk keperluan 
 penyusunan Skripsi

c. Pengoperasian call center KKP 141 pada tahap awal uji coba yaitu tanggal 
1 - 31 Desember 2018 menunjukkan panggilan masuk yang sangat tinggi 
berjumlah 7045 dengan rincian: 4925 panggilan terjawab, 1039 panggilan 
tidak terjawab, 235 salah nomor, 14 panggilan yang benar-benar menanyakan 
atau mencari informasi tentang KKP. Sedangkan jumlah panggilan masuk di 
bulan Januari 2019 mengalami penurunan, dikarenakan nomor translasi yang 
baru belum diaktivasi dan belum bisa dihubungi melalui GSM (selular) sampai 
dengan 8 Februari 2019. Panggilan masuk ke call center 141 masih terjadi salah 
sambung antara lain menanyakan nomor bank atau instansi lain.

 Seluruh permohonan informasi yang disampaikan atau yang diminta pada 
bulan Januari 2019 kepada PPID baik melalui layanan telepon, surat elektronik 
(email), dan datang langsung ke ruang PPID telah terlayani dengan baik dan 
sesuai dengan informasi yang diminta.
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2. Februari 2019

a.  Pemohon informasi yang datang langsung ke sekretariat PPID pada bulan 
Februari 2019 berjumlah 4 orang terkait informasi pengolahan ikan untuk UKM,  
cara membuat mengolah albumin ikan gabus dan peralatannya apa saja dan 
dimana mendapatkannya. Dan pencari informasi mengenai cara mengukur 
tinggi rendahnya pasang surut air laut untuk keperluan membangun rumah 
pribadi di Pantai Mutiara Jakarta. 

b.  Sedangkan pemohon informasi melalui telepon yang kami terima ada 2 orang 
terkait cara memperoleh bantuan kapal untuk nelayan kecil di Papua Barat, 
dan informasi data statistik perikanan. 

c.  Semua pemohon informasi tersebut sudah dilayani dengan baik dan 
memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dua permohonan informasi melalui 
email yang diajukan oleh mahasiswa untuk penyusunan skripsi belum 
terjawab dikarena terlalu teknis dan banyak data yang dibutuhkan dan sudah 
dikoordinasikan kepada yang bersangkutan untuk dapat mengambil datanya 
ke kantor PPID setelah informasinya diperoleh dari unit kerja terkait di KKP.

d.  Panggilan telepon melalui call Center pada periode Februari 2019:
  Jumlah telepon yang masuk ke call center KKP pada periode Februari 

mencapai 9676 telepon.

3. Maret 2019                                                                                                                                                      

 a. Pemohon informasi ke PPID pada bulan Maret 2019 berjumlah 4 orang yang 
disampaikan melalui alamat surat elektronik (email) PPID dengan informasi 
yang diminta berjumlah 11 informasi/data yang diminta. Sebagian besar 
informasi tersebut akan digunakan oleh pemohon sebagai materi penulisan 
skripsi. Materi informasi yang diminta tersebut telah dikoordinasikan dengan 
unit kerja Eselon I terkait di lingkungan KKP. Informasi yang diminta mencakup: 

  1) Data kasus penolakan produk perikanan ekspor Indonesia ke Amerika 
Serikat periode Tahun 2009 – 2018 (jumlah kasus penolakan, jenis produk 
yang ditolak, alasan penolakan masing-masing jenis produk yang ditolak);

  2) Data kasus penolakan produk perikanan Indonesia tahun 2009 – 2018 
ke negara tujuan utama, seperti: China, Uni Eropa, USA, dan lain-lain 
berdasarkan negara.

  3) Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
dan 2017;

  4) Volume ekspor hasil perikanan Indonesia menurut Negara Tujuan, tahun 2017;
  5) Volume ekspor hasil perikanan Indonesia menurut Komoditas Utama, 

tahun 2017;
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  6) Nilai ekspor hasil perikanan Indonesia menurut Komoditas Utama, tahun 2017.
  7) Apakah status Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi 

Tenggara termasuk ke dalam pulau kecil atau tidak?
  8) Jika status Pulau Wawonii sebagai Pulau Kecil, berdasar pada UU Nomor 1 

Tahun 2014, apakah ada rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan 
terhadap kegiatan pertambangan yang berlangsung di pulau tersebut 
yang mendapat kontra dari masyarakat setempat? 

  9) Jika tidak ada rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap 
kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii, apa konsekuensi hukumnya, 
jika pulau tersebut berstatus sebagai Pulau Kecil?

  10) Daftar alamat lengkap Tambak Percontohan yang telah diserahkan 
sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Darat 
kepada Provinsi Jawa Timur khususnya wilayah Kota Surabaya;

  11) Peta Bidang Tambak Percontohan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk 
dapat mengetahui luas dan batas-batas tambak percontohan yang telah 
diserahkan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat.

 
 b.  Layanan Call Center
  Pada periode 1 – 31 Maret 2019, nomor kode akses yang digunakan untuk Call 

Center KKP ialah akses 141 dan (021) 80511411, dimana jumlah data panggilan 
yang tercatat pada system sebagai berikut : 

  Pencapaian telepon masuk pada bulan Maret 2019 cukup tinggi yaitu 
berjumlah 10.765 panggilan, hanya saja panggilan tersebut di dominasi oleh 
panggilan salah sambung ke instansi lain.  Hal ini terjadi karena, menurut 
konfirmasi oleh pihak Telkom bahwa nomor kode akses 141 sudah pernah 
digunakan sebelumnya oleh Internal Telkom untuk melakukan test call. 
Rata-rata panggilan yang menanyakan informasi terkait KKP mencapai 2 
pertanyaan setiap minggunya, atau hanya mencapai 0,09 % dari total telepon 
yang berhasil dijawab.

4. April 2019

 a.   Pemohon informasi ke PPID pada bulan April 2019 berjumlah 3 orang yang 
disampaikan melalui alamat surat elektronik (email) PPID dengan informasi 
yang diminta berjumlah 3 informasi/data yang diminta. Sebagian besar 
informasi tersebut akan digunakan oleh pemohon sebagai materi penulisan 
skripsi. Materi informasi yang diminta tersebut telah dikoordinasikan dengan 
unit kerja Eselon I terkait di lingkungan KKP. 

 
 b.  Layanan Call Center
  Pada periode 1 – 28 April 2019, nomor kode akses yang digunakan untuk 

Call Center KKP ialah akses 141 dan mulai tanggal 29 April dilauching dan 
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digunakan nomor telepon (021) 80511411, dimana jumlah data panggilan yang 
tercatat pada system sebagai berikut : 

  Jumlah panggilan masuk pada periode 1 -28 April dengan kode akses 141 
sebanyak: 12.545 panggilan. Sementara jumlah pangilan pada tanggl 29 – 30 
April 2019 yang hanya menggunakan nomor telepon (021) 80511411, jumlah 
telepon masuk sebanyak: 74 panggilan

  Pada periode 01 – 30 April 2019, data panggilan yang tercatat pada sistem Halo 
KKP 141 dan (021) 80511411 ialah :

  1) Terlihat bahwa, jumlah telepon jauh lebih sedikit dan jumlahnya rasional 
pada nomor telepon (021) 80511411 dibandingkan dengan kode akses 141. 
Hal ini disebabkan pada kode akses 141 banyak telepon masuk dengan 
panggilan pendek (short call) yaitu telepon masuk, begitu diangkat atau 
dikasih salam oleh agent, telepon langsung mati.

  2) Disamping itu, menurut konfirmasi oleh pihak Telkom bahwa nomor 
kode akses 141 sudah pernah digunakan sebelumnya oleh Internal Telkom 
untuk melakukan test call.

  3) Untuk melakukan investigasi lanjutan terkait hal tsb (salah sambung), pada 
periode 29 April – 3 Mei 2019, nomor telepon Halo KKP 141 dinonaktifkan 
untuk sementara, dan nomor panggilannya diarahkan ke nomor (021) 
80511411.

  4) Dan hasilnya; jumlah panggilan salah sambung menurun drastis, dan 
efektivitas staf call center meningkat dalam melakukan koordinasi dengan 
tim internal KKP.

  5) Rata-rata panggilan yang menanyakan informasi terkait KKP mencapai 
5  pertanyaan setiap minggunya, atau hanya mencapai 0,22 % dari total 
telepon yang berhasil dijawab.

5. Mei 2019

 a. Pemohon informasi ke PPID pada bulan Mei 2019 hanya 1 orang yang 
disampaikan melalui alamat surat elektronik (email) PPID dengan informasi 
yang diminta berjumlah 4 informasi/data sebagai bahan untuk menyusun 
tugas akhir. Materi informasi yang diminta tersebut telah dikoordinasikan 
kepada Pusdatin dan unit kerja Eselon I terkait di lingkungan KKP.  

 
 b. Layanan Call Center
  Pada periode 01 – 31 Mei 2019, data panggilan yang tercatat pada sistem Halo 

KKP secara keseluruhan di nomor kode akses 141 dan 021 – 80511411 ialah : 
Jumlah seluruh telepon masuk sebanyak 10.373 panggilan dengan seluruh 
pertanyaan terkait KKP yang berjumlah 16 panggilan

  Pada periode 01 – 31 Mei 2019, data panggilan yang tercatat pada sistem Halo 
KKP 141  ialah :

  1) Pencapaian telepon masuk setiap minggunya cukup tinggi, hanya saja 
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panggilan tersebut di dominasi oleh panggilan salah sambung ke instansi 
lain.  

  2) Hal ini terjadi karena, menurut konfirmasi oleh pihak Telkom bahwa 
nomor kode akses 141 sudah pernah digunakan sebelumnya oleh Internal 
Telkom untuk melakukan test call.

  3) Rata-rata panggilan yang menanyakan informasi terkait KKP mencapai 
4 pertanyaan setiap minggunya, atau hanya mencapai 0,22 % dari total 
telepon yang berhasil dijawab.

6. Juni 2019

 a. Pemohon informasi ke PPID pada bulan Juni 2019 hanya 1 orang yang 
disampaikan melalui alamat surat elektronik (email) PPID dengan informasi 
yang diminta berjumlah 1 informasi/data sebagai bahan untuk menyusun 
tugas akhir. Materi informasi yang diminta tersebut telah dikoordinasikan 
kepada unit kerja Eselon I terkait di lingkungan KKP. 

 
 b. Layanan Call Center
  Pada periode 1 – 30 Juni 2019, nomor kode akses yang digunakan untuk Halo 

KKP ialah 141 dan 021 – 80511411, dimana jumlah data panggilan yang tercatat 
pada system sebanyak 9.096 panggilan 

  Pada periode 01 - 30 Juni 2019, data panggilan yang tercatat pada sistem Halo 
KKP 141  ialah :

  1)   Pencapaian telepon masuk setiap minggunya cukup tinggi, hanya saja 
panggilan tersebut di dominasi oleh panggilan salah sambung ke instansi lain. 

  2)  Rata-rata panggilan yang menanyakan informasi terkait KKP mencapai 
3 pertanyaan setiap minggunya, atau hanya mencapai 0,33 % dari total 
telepon yang berhasil dijawab.

7. Juli 2019

 a. Pemohon informasi ke PPID pada bulan Juli 2019 terdapat 3 orang yang 
menyampaikan permohonan informasi ke PPID (2 orang melalui aplikasi 
PPID dan satu orang melali email) dengan informasi yang diminta berjumlah 
6 informasi/data sebagai bahan untuk menyusun tugas akhir. Materi informasi 
yang diminta tersebut telah dikoordinasikan kepada unit kerja Eselon I terkait 
di lingkungan KKP.  

 b.  Layanan Call Center
  Pada periode 1 – 31 Juli 2019, nomor kode akses yang digunakan untuk Halo 

KKP ialah 141 dan 021 – 80511411, dimana jumlah data panggilan yang tercatat 
pada system adalah sebagai berikut:  



12 LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019

  Jumlah seluruh telepon masuk sebanyak 14.713 panggilan dan jumlah telepon 
yang berhasil terjawab sebanyak 13.481 panggilan, sebagian besar terdiri dari 
panggilan pendek (short call).

  Panggilan pendek (short call) didominasi oleh pelanggan yang mematikan 
telepon setelah mendengar greeting (ucapan selamat datang) Halo KKP.

8. Agustus 2019

 a.  Pemohon informasi ke PPID pada bulan Agustus 2019 terdapat 3 orang  yang 
menyampaikan permohonan informasi (2 orang melalui aplikasi PPID dan satu 
orang melalui email) dengan informasi yang diminta berjumlah 3 informasi/
data sebagai bahan untuk menyusun tugas akhir (skripsi). Materi informasi 
yang diminta tersebut telah dikoordinasikan kepada unit kerja Eselon I terkait 
di lingkungan KKP. 

 b.  Layanan Call Center
  Pada periode 1 – 31 Agustus 2019, nomor kode akses yang digunakan untuk 

Halo KKP ialah 141 dan 021 – 80511411.  Jumlah panggilan masuk yang tercatat 
pada sistem Halo KKP sebanyak 14.325 panggilan dan jumlah pertanyaan 
yang  terkait KKP hanya 22 panggilan.

9. September 2019

 a. Pemohon informasi ke PPID pada bulan September 2019 terdapat 5 orang 
yang menyampaikan permohonan informasi ke PPID (3 orang melalui aplikasi 
PPID dan 2 orang melalui email) dengan informasi yang diminta berjumlah 
5 informasi/data sebagai bahan untuk menyusun tugas akhir (skripsi). Materi 
informasi yang diminta tersebut telah dikoordinasikan kepada unit kerja 
Eselon I terkait di lingkungan KKP. 

 b.  Layanan Call Center
  Pada periode 01 – 30 September 2019, jumlah panggilan yang tercatat 

pada sistem Halo KKP sebanyak 10.437 panggilan terdiri dari 24 panggilan 
pertanyaan terkait KKP dan sisanya dalah panggilan tidak terkait dengan KKP 
dan panggilan salah sambung serta panggilan pendek (short call). Panggilan 
pendek (short call) didominasi oleh pelanggan yang mematikan telepon 
setelah mendengar greeting (ucapan selamat datang) Halo KKP.

10. Oktober 2019

 a.  Pemohon informasi ke PPID pada bulan Oktober 2019 terdapat 1 orang yang 
menyampaikan permohonan informasi ke PPID untuk keperluan feasibily 
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study. Permohonan ini ditolak, dikarenakan data dan informasi yang diminta 
tidak ada dalam penguasaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

 b.  Layanan Call Center
  Layanan call center pada bulan Oktober tidak tercatat keseluruhan diakibatkan 

adanya permasalahan dalam  monitoring telepon masuk.

11. November 2019

 a.  Pemohon informasi ke PPID pada bulan November 2019 terdiri dari: 
permohonan melalui aplikasi PPID sebanyak 2 orang yaitu tentang cara 
penyusunan materi Rencana Zonasi Pesisir dan Pualau-Pulau Kecil serta 
permohonan informasi tentang data pengolahan ikan di PPS Belawan. 

  Permohonan informasi tersebut telah dikomunikasikan kepada unit kerja 
terkait di lingkungan KKP serta kepada bersangkutan.

 b.  Layanan Call Center
  Pada periode 01 – 30 November 2019, jumlah panggilan yang tercatat pada   

sistem Halo KKP sebanyak 6.357 panggilan terdiri dari jumlah pertanyaan 
terkait KKP hanya 27 panggilan dan selebihnya adalah panggilan salah 
sambung dan panggilan pendek (short call). Panggilan pendek (short call) 
didominasi oleh pelanggan yang mematikan telepon setelah mendengar 
greeting (ucapan selamat datang) Halo KKP. Dari 24 panggilan yang masuk 
yang terkait dengan layanan KKP (On Topic). 

12. Desember 2019

 a.  Pemohon informasi ke PPID pada bulan Desember 2019 terdiri dari: 
permohonan melalui aplikasi PPID sebanyak 2 orang yaitu lebih detail tentang 
materi cara penyusunan Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta 
permohonan Data Kapal untuk digunakan sebagai data pribadi. Permohonan 
Data Kapal tidak bisa disampaikan kepada pemohon informasi, dikarenakan 
merupakan data yang dikecualikan di KKP, kecuali untuk kepentingan 
penyidikan. Hal tersebut telah disampaikan kepada pemohon informasi.

 b.  Layanan Call Center
  Pada periode 01 – 31 Desember 2019, jumlah panggilan yang tercatat pada 

sistem Halo KKP adalah sebanyak 5.484 panggilan. Sebanyak 23 diantaranya 
adalah pertanyaan terkait KKP dan sebagian besar merupakan panggilan 
salah sambung dan panggilan pendek (short call). Panggilan pendek (short 
call) didominasi oleh pelanggan yang mematikan telepon setelah mendengar 
greeting (ucapan selamat datang) Halo KKP
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MATRIKS REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID KKP TAHUN 2019 
(JANUARI – DESEMBER 2019)

No Bulan    Jumlah  Permintaan Data Alasan        Waktu  Bentuk Informasi
   Pemohon Jumlah Diterima Ditolak Ditolak Penyelesaian Cetak Rekam Online
    Data            (hari)

1 Januari 3 3 2 1 Karena peraturan 10 - - a

      /dokumen yang 

      diminta masih 

      berupa rancangan

2 Februari 6 6 6 0  14 a - a

3 Maret 4 11 11 0  10 a - a

4 April 3 3 3 0  1 a - -

 5 Mei 1 4 4 0  5 - - a

6 Juni 1 1 1 0  1 - - a

7 Juli 3 6 6 0  10 - - a

8 Agustus 3 3 3 0  5 - - a

9 September 5 5 5 0  7 - - a

10 Oktober 1 1 0 1 Karena data yang  3 - - -

      diminta tidak ada 

      dalam penguasaan

      KKP

11 November 2 2 2 0  5 - - a

12 Desember 2 2 1 1 Karena data kapal 3 - - a	

      merupakan data 

      Infomasi yang 

      Dikecualikan 

      di KKP

 Total 34 47 44 3  1,57   

0
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Jumlah Pemohon Data Jumlah Permintaan Data Waktu PenyelesaianDiterima Ditolak
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Grafik Sebaran Permohonan Informasi Publik Periode Tahun 2019
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Dari Rekap Permohonan Informasi Tahun 2019 pada PPID KKP di atas dapat 
dilihat bahwa:
 g Jumlah pemohon informasi publik terbanyak pada PPID KKP pada Tahun 

2019 adalah pada bulan Februari 2019 yaitu sebanyak 6 pemohon dengan 
jumlah informasi publik yang dimohon sebanyak  6 informasi. Sedangkan 
jumlah data terbanyak yang dimohon ada pada bulan Maret sebanyak 11 data/
informasi.

 g Batasan waktu yang diperlukan Badan Publik KKP untuk memenuhi 
permintaan data/informasi paling tinggi 14 hari kerja untuk 6 informasi/data, 
serta paling rendah 1 hari kerja. Sedangkan rata-rata Sekretariat PPIDwaktu 
yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permohonan informasi selama tahun 
2019 adalah 1,57 hari kerja per informasi.

PEMBAHARUAN DAFTAR INFORMASI 
PUBLIK (DIP) DAN DAFTAR INFORMASI 
YANG DIKECUALIKAN (DIK) PPID KKP 
TAHUN 2019

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP), pada tahun 2019 telah dilaksanakan penyusunan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) PPID bersama dengan Biro Hukum dan Organisasi KKP. Penyusunan 
SOP tersebut dimaksudkan untuk melengkapi dan memperbaharui SOP PPID KKP 
yang sudah ada sebelumnya. Adapun SOP yang disusun terdiri dari: 

(1) SOP Pengelolaan Permohonan Informasi,
(2) SOP Pengelolaan Keberatan,
(3) SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, 
(4) SOP Penetapan Pemutakhiran DIP,
(5) SOP Pengujian Konsekuensi,
(6) SOP Pendokumentasian Informasi Publik,
(7) SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan.
 Pada tahun 2019  pembaharuan terhadap Daftar Informasi Publik  dan Daftar 

Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 
telah dilakukan secara bersama-sama dengan Humas Eselon I lingkup Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. Hasil pembaharuan tersebut telah dipublikasikan melalui 
website PPID KKP untuk dapat diketahui oleh publik.
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
MERAIH PREDIKAT INFORMATIF PADA TAHUN 2019

Sebagai Badan Publik yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan Monitoring dan 
Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada pelayanan informasi publik Badan 
Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) setiap tahun, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 berhasil meraih anugerah 
sebagai Badan Publik Informatif. Penganugerahan diserahkan langsung oleh Wakil 
Presiden Indonesia Ma’ruf Amin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy 
Prabowo di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta pada bulan November 2019.

 

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerahkan Piagam Penghargaan Badan Publik 
Informatif kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Kantor 
Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 21 November 2020.
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Penghargaan tertinggi dalam layanan informasi publik ini menunjukkan 
bahwa upaya KKP dalam menjalankan kepatuhan terhadap Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinilai berhasil dalam 
menyampaikan berbagai informasi mengenai program dan kebijakan strategis 
sektor kelautan dan perikanan secara transparan kepada masyarakat. 

Keberhasilan meraih predikat informatif tentunya menuntut Kementerian 
Kelautan dan Perikanan untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik 
dengan mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik untuk 
dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan murah kepada publik 
yang membutuhkan informasi terkait kelautan dan perikanan.

Piagam Penghargaan Badan Publik Informatif
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PENUTUP

A. KENDALA 
Kendala yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi publik 

kepada masyarakat adalah:
 g Belum terukurnya waktu untuk penyiapan jawaban terhadap permohonan 

informasi yang diajukan oleh pemohon melalui PPID KKP, mengingat 
koordinasi yang berjenjang terutama untuk permohonan informasi yang 
dianggap sensitif;

 g Kurang optimalnya sistem pengelolaan data / informasi publik secara baik di 
setiap unit kerja;

 g Belum optimalnya sarana, parasarana serta sumberdaya manusia dalam 
mendukung kinerja pelayanan informasi publik di KKP. 

B. SARAN DAN REKOMENDASI  
 1) Mengembangkan website PPID yang memenuhi standar kemudahan dan 

kecepatan dalam mengakses informasi publik oleh publik;
 2) Memperkuat kelembagaan PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan di masing-masing unit kerja Eselon I dan UPT;
 3) Menyediakan system pengelolaan informasi dan dokumentasi publik yang 

terintegrasi di setiap unit kerja;
 4) Menyediakan SOP 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) Melakukan pemuktahiran klasifikasi atau daftar informasi publik di masing-
masing unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan 
secara berkala.

Jakarta, Desember  2019,
Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi (PPID)
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Agung Tri Prasetyo


