LAPORAN PERKEMBANGAN
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN
PERTANIAN MEDAN (STPP MEDAN)

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi
Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 yang diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, mewajibkan
setiap Badan Publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID).
Sebagai tindak lanjut amanah dari Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 12, maka telah diterbitkan
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011
tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian
Pertanian.
Saat ini di Kementerian Pertanian telah terbentuk 257 PPID
dengan rincian sebagai berikut : 12 PPID Pelaksana Eselon I, 94
PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT), 76 PPID Pembantu
Pelaksana Eselon I, dan 75 PPID Pembantu Pelaksana UPT yang
salah satunya adalah PPID Pembantu Pelaksana UPT STPP Medan.
Secara umum dokumen-dokumen yang ada di UPT STPP
Medan dipusatkan di bagian administrasi umum. Dokumen yang
tersedia di unit-unit UPT STPP Medan dikoordinasikan kepada
penanggung jawab unit tersebut. Data umum seperti profil, jurnal,
penelitian, info akademik, informasi kegiatan telah dipublikasikan di
Website STPP Medan (www.stppmedan.ac.id). Selain itu informasi
mengenai penerimaan mahasiswa baru, pelaksanaan PKL, dll juga
langsung disosialisasikan ke daerah-daerah yang berada di wilayah
kerja STPP Medan. STPP Medan juga membuka jalur SMS Center
untuk

penerimaan

pengaduan

masyarakat

yang

juga

telah

dipublikasikan di website STPP Medan dengan nomor

HP.

082370080078.
Data maupun dokumen yang tersedia di STPP Medan dikuasai
oleh PPID STPP Medan. Keberadaan data dan dokumen yang ada di
masing-masing unit di STPP Medan berkoordinasi satu sama lainnya
guna memperoleh informasi tersebut. Informasi publik yang umum
dipublikasikan seperti kegiatan penerimaan mahasiswa baru tahun
berjalan, informasi pengadaan barang/ jasa (lelang), informasi
pelaksanaan

kegiatan,

pustaka

online

STPP

Medan,

profil,

prospektus, dsb.
Sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan informasi dan
dokumentasi di STPP Medan saat ini PPID STPP Medan telah
menyiapkan form-form yang diadaptasikan dari form yang ada di
portal PPID Kementerian Pertanian meliputi form permohonan
informasi

publik,

form

tanda

bukti

permohonan

penerimaan/permintaan informasi publik, form pemberitahuan tertulis,
form perpanjangan waktu penyampaian informasi publik, form
penolakan permohonan, form keberatan dan form rekap keberatan.
Form-form tersebut merupakan salah satu SOP dalam standarisasi
ISO9008 yang telah diperoleh STPP Medan.
Kegiatan pelayanan publik lainnya adalah pelayanan informasi
penerimaan mahasiswa baru STPP Medan TA.2015/2016. Informasi
tersebut ditangani langsung oleh panitia penerimaan mahasiswa baru
yang ada di unit BAAK STPP Medan. Kegiatan pelayanan publik
lainnya seperti, kegiatan akademik, umum/ rutin dan kemahasiswaan
berjalan

seperti

biasanya.

Untuk

memudahkan

pengunjung

mendapatkan akses informasi di STPP Medan, telah dibuatkan plakat
(penunjuk informasi) disekitar areal STPP Medan mulai dari jalur
evakuasi, keberadaan ruangan/ tempat yang dituju hingga jam
pelayanan publik. STPP medan juga telah menyediakan tempat
receptionist dan area tunggu di depan kantor guna peningkatan
pelayanan informasi publik di STPP Medan.

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pendokumentasian
Informasi Publik
Dalam mendukung pelayanan PPID Pelaksana, STPP Medan
memanfaatkan sarana dan prasarana berupa komputer, printer,
telepon, fax, website, jaringan internet (LAN dan Wifi), dan papan
pengumuman/ informasi. Selain itu, juga tersedia meja receptionist
di depan koridor pintu masuk utama STPP Medan yang berguna
memberikan

informasi

terhadap

tamu

yang

datang

yang

membutuhkan informasi di STPP Medan. STPP medan juga
bekerjasama

dengan

media

surat

kabar

lokal

guna

menginformasikan kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan di
STPP Medan.

b. Kondisi

Sumber

Daya

Manusia

yang

Dimiliki

untuk

Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik
PPID Pelaksana UPT STPP Medan dikepalai oleh Kabag. BAU
STPP Medan yang telah ditetapkan melalui SK Menteri Pertanian..
PPID pelaksana tersebut juga dibantu oleh beberapa orang
pegawai guna mendukung pelaksanaan kegiatan PPID di STPP
Medan.
c. Anggaran

dan

Laporan

Penggunaannya

dalam

Rangka

Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik
Kegiatan PPID pelaksana UPT STPP Medan belum secara khusus
teralokasikan penganggarannya. Pelaksanaan kegiatan PPID
Pelaksana
perkantoran.

berjalan dan melekat

pada kegiatan sehari-hari

2. Rincian Materi Laporan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan
Informasi Publik
a. Jumlah Permintaan Informasi
Informasi yang banyak diminta oleh pengunjung STPP Medan
adalah tentang tata cara dan syarat pendaftaran penerimaan
mahasiswa baru. Kurang lebih ada 400 orang pengunjung yang
datang guna memperoleh informasi tersebut. Permintaan informasi
tersebut juga diminta oleh pengunjung melalui sarana informasi
berita yang ada di web STPP Medan. Selain itu STPP Medan juga
mengirimkan informasi terkait data SIMAK-BMN, keuangan, data
kepegawaian, dan data mahasiswa yang diminta oleh pusat.
b. Waktu Rata-rata yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap
Permintaan Informasi
Dalam memenuhi setiap permintaan informasi diatas PPID
Pelaksana STPP Medan juga dibantu oleh panitia penerimaan
mahasiswa baru dibawah koordinasi BAAK STPP Medan. Panitia
PMB tersebut juga telah menyiapkan informasi-informasi yang
terkait dan juga form-form pendaftaran bagi calon mahasiswa yang
ingin mendaftar di STPP Medan. Rata-rata waktu pemenuhan
informasi tersebut adalah 1 hari kerja.

c. Jumlah Pemberian dan Penolakan Permintaan Informasi Publik
Terkait dengan permintaan informasi-informasi tersebut diatas,
STPP Medan dengan serta merta memberikan informasi tersebut
dilengkapi dengan data-data berdasarkan informasi yang diminta.
Informasi-informasi tersebut ada yang diberikan dalam bentuk
hardcopy maupun softcopy. Selama proses pelayanan informasi
tersebut belum terdapat penolakan permintaan informasi kepada
pihak yang membutuhkan informasi di STPP Medan.

d. Alasan Penolakan Informasi
Saat ini belum terdapat penolakan permintaan informasi kepada
pihak yang membutuhkan informasi di STPP Medan.

Tabel 1. Pelayanan Informasi Publik STPP Medan
No.

Pelayanan Informasi Publik

Keterangan

1

Jumlah Permintaan Informasi Publik

>10 permintaan

2

Waktu

1 hari kerja

Rata-rata

Pemenuhan

Informasi

Publik
3

Jumlah Pemberian/ Pemenuhan Informasi

>10 informasi

Publik
4

Jumlah Penolakan Informasi Publik

0

5

Alasan Penolakan Informasi Publik

(tidak ada
penolakan)

Tabel 2. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik STPP Medan
No.

Pelayanan Informasi Publik

1

Jumlah keberatan yang diterima

2

Tanggapan

Keberatan

yang

Keterangan
0 (tidak ada)

diberikan

dan

0 (tidak ada)

pelaksanaanya
3

Jumlah Sengketa Informasi

0 (tidak ada)

4

Hasil Keputusan Komisi Informasi menyangkut

0 (tidak ada)

mediasi atau adjudikasi dan pelaksanaanya.

3. Rincian tentang Penyelesaian Sengketa Informasi
a. Jumlah Keberatan yang Diterima
Tidak Ada
b. Tanggapan

Atas

Pelaksanaannya
Tidak Ada

Keberatan

yang

Diberikan

dan

c. Jumlah Sengketa Informasi Berwenang yang Masuk ke Komisi
Informasi
Tidak Ada
d. Hasil Keputusan Komisi Informasi Menyangkut Mediasi atau
Adjudikasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi yang
Berwenang
Tidak Ada
e. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan
Tidak Ada
f. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya
Tidak Ada
4. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan Informasi Publik
Beberapa kekurangan maupun hambatan dalam kegiatan
pengelolaan PPID STPP Medan seperti fasilitas meliputi sarana dan
prasarana serta SDM pendukung untuk kegiatan PPID belum cukup
maksimal sehingga dinamisasi dalam pengelolaan informasi dan
dokumentasi belum seratus persen berjalan seperti yang diharapkan.
Untuk kedepannya sangat dibutuhkan pengelola pendukung seperti
kehumasan, arsiparis, maupun bagian lain yang berhubungan dengan
informasi dan dokumentasi dapat berperan aktif dalam pelaksanaan
kegiatan PPID di STPP Medan.
Dengan adanya pengelolaan yang khusus membidangi data dan
informasi tersebut diharapkan

pengumpulan dan pengolahan data

dan dokumentasi bisa dilakukan dan ditingkatkan lebih baik sehingga
data yang ada sudah dapat disimpan dan tertata dibawah unit
pengelolaan informasi dan dokumentasi.

5. Saran yang Diusulkan dan Rekomendasi yang dihasilkan
Saran
1. Untuk

berjalannya

pelayanan

informasi

publik sebagaimana

diamanatkan UU No 14 tahun 2008 sebaiknya disediakan unit/
ruangan khusus bagi pengelola PPID serta dukungan anggaran
yang memadai.
2. Perlunya peningkatan SDM pengelola yang khusus menangani
pengelolaan PPID seperti mengikuti pelatihan, seminar, magang, dll
guna

mengoptimalkan

fungsi

pelayanan,

pengumpulan

dan

pengolahan data dan informasi yang ada di UPT.
3. Program sistem informasi yang telah dikembangkan di PPID Utama
belum dapat beroperasional secara baik di UPT sehingga
penerapannya

belum

maksimal

untuk

itu

perlu

kiranya

disosialisasikan kembali terhadap penggunaan sistem informasi
tersebut.
4. Masih

banyaknya

pegawai

masih

belum

mengetahui

akan

pentingnya informasi publik dan penerapannya, untuk itu sangat
disarankan perlunya sosialisasi dari PPID Utama Eselon I ke tiaptiap UPT khususnya UPT STPP Medan.

Rekomendasi
Ketua

STPP

Medan

telah

memerintahkan

agar

pelayanan,

pengumpulan dan pengolahan data informasi publik di UPT STPP
Medan harus berjalan dengan maksimal. Kepada para pengelola
maupun operator PPID tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang
berhubungan dengan PPID seperti pertemuan-pertemuan, diklat dlsb
guna peningkatan SDM pengelola. Diharapkan untuk kedepannya
PPID Pelaksana STPP Medan dapat ditingkatkan lagi perannya baik
dari pengelolaan, materi informasi publik dan SDM guna pendukung
penyebarluasan informasi publik.

Demikian laporan PPID Pelaksana UPT

STPP MEDAN dibuat dan

disampaikan.
BERITA-BERITA UPT YANG SUDAH DIPUBLIKASIKAN

UPT : STPP MEDAN
No

Judul Berita

1

Rencana
Umum
Pengadaan STPP
Medan Tahun 2016

2

Seputar
Medan

3

Company Pofile

4

Layanan
informasi
website

STPP

sistem
pada

Publikasi
Release Berita
Media
Media
Cetak
Elektronik
Paket-paket
Portal
pengadaan yang
Sistem
akan
Informasi
dilaksanakan
Rencana
STPP
Medan
Umum
untuk tahun 2016
Pengadaan
Informasi
Koran
Website
mengenai berita- Reportase
STPP
berita/ kegiatan
Sumut
Medan
seputar kampus
STPP Medan
Informasi
Website
mengenai profil
STPP
STPP
Medan
Medan
yang
terbagi
dalam halaman
beranda
untuk
profil
institusi,
profil
program
studi,
info
akademik, profil
unit penunjang,
kegiatan
kemahasiswaan,
dan
publikasi
jurnal
modul,
presentasi,
halaman direktori
untuk
artikel,
inovasi,
penelitian,
pengumuman
dan sekilas info
Digital
Library,
Website
Sisfo Akademik,
STPP
Tracer
Study,
Medan

Media
Sosial

Form
Data
Alumni,
Ikatan
Alumni
dan
Pemahaman
tentang Visi dan
Misi

Medan, Mei 2016
a/n. Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan
Kepala Bagian Administrasi Umum/
Ketua PPID Pelaksana
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