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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan

hidayahNya sehingga Laporan Pejabat Pengelola lnformasi Pubtik dan Dokumentasi (PplD)

Pelaksana Balai lnseminasi Buatan Lembang dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Tahun

2019 ini merupakan sebuah gambaran kegiatan yang telah dilakukan PPID Pelaksana Balai

Inseminasi Buatan Lembang selama satu tahun. Laporan PPID sebagai alat kendali, penilai

kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (Good Govemance).

Laporan ini sebagai pemenuhan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada

masyarakat (Public Accountability) tenlang pencapaian hasil pelayanan informasi BIB

Lembang sebagai terobosan dalam sistem administrasi yang demokratis, efis;en, efektif,

berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat. PPID

Pelaksana Balai lnseminasi Buatan Lembang saat ini masih terus melakukan pembenahan

dalam pelayanan informasi publik baik dari segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan

dan pelaporannya. Kami menyadari bahwa penyajian dalam laporan ini banyak kekurangan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam

menyusun laporan ini. Kami berharap informasi yang dikeluarkan oleh Balai lnseminasi

Buatan Lembang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan- Laporan ini

semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur serta menjadi bahan perbaikan untuk

masa yang akan datang.

Lembang, Januari 2020
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era modernisasi dan demokrasi, informasi telah menjadi kekuatan domin"k
yang dapat meruntuhkan keamanan dan kestabilan pemerintahan. Masyarakat

memiliki hak untuk memperoleh informasi dari pemerintah / badan publik,

dengan dilindungi oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan lnformasi Publik. Dengan haknya tersebut, masyarakat bisa

dengan mudah bertindak dan berprasangka negatif jika komunikasi antara

Pemerintah dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik- Hak atas informasi

menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara

untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat

dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga

relevan dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan publik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas

lnformasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat

luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan lnformasi Publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif,

legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik

yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga

swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola

atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari

APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan lnformasi Publik, maka Kementerian Pertanian selaku salah satu

badan publik berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada

masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi

publik. Selain itu, berkewajiban juga untuk membangun dan mengembangkan
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sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik

dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat dan akurat. Dengan

kata lain, Undang-Undang Keterbukaain lnformasi Publik (UU KIP) mendorong

Kementerian Pertanian menjadi lembaga publik yang transparan, partisipatif,

dan akuntabel.

Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tenlang

Keterbukaan lnformasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 32iPermentan/OT.1401512011 yang berisi tentang

Pengelolaan dan Pelayanan lnformasi Publik di lingkungan Kementerian

Pertanian. Aturan perundangan ini telah disempurnakan menjadi Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 32iPermentan/OT.1401512011 Pengelolaan dan

Pelayanan lnformasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian yang

merupakan dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan

informasi pertanian, dan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID)

di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan wewenangnya, PPID terurai

dalam sebuah struktur organisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Struktur organisasi tersebut terbagi dalam 6 kelompok, salah satunya yaitu PPID

Pelaksana Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang memiliki kewenangan dalam

bidang pelayanan informasi ditingkat UPT.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan yaitu

1. Sebagai pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan PPID

selama tahun anggaran 2019 dan merupakan tindak lanjut dari Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 32lPermentan/Of i4ol5l2O1 1 tentang Pengelolaan

dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian juncto

Permentan No.2slPermentaniHM.l 30/5i2016 tentang Perubahan Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 32lPermentan/OT.1401512011 tentang Pengelolaan

dan Pelayanan lnformasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada

Pasal 24 ayat (2) PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pembantu
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Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian wajib membuat laporan tahunan

pelayanan informasi publik.

2. Memberikan gambaran kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID Pelaksana

BIB Lembang selama satu tahun.

1.3. Sasaran

Sasaran dari penulisan laporan dan pelaksanaan PPID Pelaksana

lnseminasi Buatan (BlB) Lembang yaitu

1. Meningkatnya pelayanan informasi publik di lingkungan badan

termasuk Balai lnseminasi Buatan Lembang dan jajarannya

menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas,

2. Tersedianya laporan informasi pelayanan publik

3. Terjaminnya pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh

informasi publik yang mudah, cepat dan akurat, dan

4.TeMujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi

sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Balai

publik

untuk

akses

publik
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BAB II

MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

2.1. MOTTO

Balai lnseminasi Buatan Lembang menerapkan moto 'DENGAN MANI

MEMBANGUN NEGERT'.

Berdasarkan BIMTEK Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian

Pertanian, sebagaitindaklanjutnya dilakukan revisi Dokumen Sistem Pelayanan

Publik menjadi lebih sederhana, yaitu mengintegrasikan kedalam 1 (satu)

dokumen saja, yang mencakup kebijakan pelayanan publik disertai dengan

Prosedur Operasionalnya, lnstruksi Kerjanya dan form untuk merekam kegiatan

serta rekaman sebagai dasar kebijakan.

2.2. MAKLUMAT LAYANAN PPID

Berdasarkan hasil Publik Hearing Standar Pelayanan Pubik BIB Lembang pada

tahun 2015, Maklumat pelayanan sebagai berikut:

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK

MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN

YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI

SIAP MENERIMA SANKSI UNTUK SETIAP PENGADUAN YANG TIDAK

DITINDAKLANJUTI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN"

Kami berupaya memberikan Pelayanan Pengelola lnformasi dan Dokumentasi

dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu

2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik sektor

pertanian bidang peternakan yang diperlukan dengan murah dan

sederhana

3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan

tidak menyesatkan

4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan

dan diumumkan

5. Menyediakan daftar informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan

ketentuan dan tata tertib yang berlaku
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6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik

7. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi

publik yang disampaikan baik langsung maupun media

8. Menyiapkan petugas informasiyang berdedikasidan siap melayani

L Melakukan pengawasan internaldan evaluasi kinerja pelaksana.
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BAB III

GAMBARAN UMUM

Keterbukaan lnformasi Publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi

suatu Badan Publik tidak terkecuali Balai lnseminasi Buatan Lembang untuk

mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan

partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai syarat

good govemance. Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses informasi

juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat

serta untuk meningkatkan peran masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Layanan informasi publik yang diberikan harus sederhana, dialogis dan responsive

serta sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

lnformasi Publik.

Dukungan BIB Lembang dalam menerapkan UU keterbukaan informasi publik

tersebut telah dijabarkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan

Kesehatan Hewan dan Keputusan KPA Balai lnseminasi Buatan Lembang yaitu :

1) Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor

1308/KPTSlKU.UAFlA2l2017 tentang Pejabat Pengelola lnformasi dan

Dokumentasi (PPID) Uint Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu

Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2) Keputusan KPA Balai lnseminasi Buatan Lembang Nomor

02028/Kpts/OT.050/F2.JlA1nO19 tanggal 2 Januari 2019 tentang Tim Pengelola

lnformasi dan Dokumentasi (PPID) Balai lnseminasi Buatan Lembang;

3) Revisi SK KPA BIB Lembang Nomor 02028lKpts/OT.050/F2.JlA1nA19 menjadi

Keputusan KPA Balai lnseminasi Buatan Lembang Nomor :

24008lKpts/OT.050/F2.UA4AA19 tanggal 24 April 2019 tentang Tim Pengelola

lnformasidan Dokumentasi (PPID) Balai lnseminasi Buatan (BlB) Lembang.

3.1. Sarana dan Prasarana

Balai lnseminasi Buatan Lembang dalam upaya meningkatkan kualitas

pelayanan dan memberikan kemudahan kepada publik dalam mengakses dan

mendapatkan informasi publik di Kementerian Pertanian, juga mengacu pada

Peraturan Menteri Peraturan Pertanian yang baru, yang telah ditetapkan yaitu
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Peraturan Menteri Pertanian Nomor 251HM.13AB12O16 tentang perubahan atas

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32lPermentan/OT.14015PA11 tentang

Pengelolaan dan Pelayanan lnformasi Publik di Lingkungan Kementerian

Pertanian, yang didalam batang tubuhnya ditambahkan dengan penguatan dan

pemanfaatan Teknologi lnformasidan Komunikasi (TlK) dalam pelayanan publik.

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di BIB

Lembang yaitu :

1) Ruang lnformasi

Ruang lnformasi merupakan fasilitas layanan infomasi bagi publik melalui

proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang

dibutuhkan.

Pojok infoimasi berlokasidi Lantai 1 Kantor BIB Lembang yang berukuran 4m

x 4m terdiri dari 1 meja front desk dengan 1 kursi petugas serta sofa untuk

tamu. Ruangan ini dilengkapi dengan 2 unit telepon, 1 unit mesin fax, 1 unit

Komputer, 1 unit Printer, 1 unit kotak kepuasan masyarakat, 1 unit TV, 1 unit

pusat informasi pelayanan publik (layar sentuh) serta instrumen untuk

pelayanan informasi berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti

penyerahan informasi publik serta formulir pengaduan masyarakat (DUMAS).

Gambar 1. Ruang lnformasi

7
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Pada akhir tahun 20 19, pelayanan informasi publik dilakukan di ruang tamu

Gedung Utama Balai lnseminasi Buatan Lembang dan sudah terpisah dengan

ruang layanan publik, sehingga prosedur pelayanan publik dapat dipenuhi

secara optimal. Sarana prasarana penunjang yang diperlukan guna

mempermudah perolehan informasi yaitu dengan mempersiapkan alur tata cara

permohonan informasi publik baik bagi pelaksana dan petugas pelayanan

permohonan informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat

permohonan informasi publik. Alur tersebut dilletakkan bersebelahan dengan

layar sentuh (Gambar 2).

Gambar 2. pusat informasi pelayanan publik (layar sentuh)

2) Sosial Media

Pelayanan yang dimaksud tidak hanya untuk para pemohon informasi yang

datang langsung melainkan optimalisasi penggunaan Website dan respon

melalui Facebook, Twitter dan Email.

Situs web resmi BIB Lembang dapat dilihai melalui

htto.//biblembano.diti enokh. oertanian.oo. id dari halaman yang terdiri dari yaitu

kanal Beranda, Website, lnformasi Publik serta Unit Kerja. Masuk ke laman

Website terdapat Beranda, Kami, Aksi, Excellence Service, E-Pengendalian,

PPID, Semen Beku, Milik Anda, lnovasi, Sitemap, atau pengunjung bisa

membaca rubrik yang tersedia di situs tersebut. Publik dapat mengisi formulir

8
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3.2. Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM) Pengelola

Permintaan tentang informasl publik ke PPID Pelaksana Balai lnseminasi

Buatan Lembang yang dijabat oleh Kepala Subbagian Tala Usaha dibantu oleh

staf dari disiplin ilmu seperti Arsiparis, KedoKeran Hewan, Pengawas Bibit

Ternak, dan Pranata Komputer. Hal ini membantu dalam pelayanan permintaan

informasi publik. Sampai saat ini Balai lnseminasi Buatan Lembang sudah

memiliki 2 orang fungsional Arsiparis, namun belum memiliki pejabat fungsional

pranata humas yang membantu pelayanan informasi publik sehingga dalam

penyediaan informasi masih belum maksimal.

3.3. Anggaran dan Laporan Penggunaan

Anggaran pengelolaan informasi publik di T.A. 2019 masih melekat pada

kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi Jasa Produksi. Pada tahun 2019,

BIB Lembang memberikan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik

sebesar Rp. 251.200.000,- yang terdiri dari Rp. 69.700.000,- berada di bawah

pengelolaan Sub Bagian Tata Usaha dan Rp. 181.500.000,- di bawah

pengelolaan Seksi Jasa Produksi.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang

berhubungan dengan pengelolaan informasi publik. Anggaran Pengelolaan

lnformasi Publik yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha digunakan untuk

membiayai pengelolaan website BIB Lembang. Sementara Anggaran

Pengelolaan lnformasi Publik yang berada di bawah Seksi Jasa Produksi

digunakan untuk bahan promosi berupa pembuatan katalog; kegiatan pameran;

pembuatan leaflet, brosur; dan kegiatan pemasaran ke daerah. Rincian

anggaran untuk pengelolaan indformasi publik dapat dilihat pada Tabel '1.

I

IKM sesuai dengan alur yang tertera pada web. Laman PPID BIB Lembang

sudah terhubung dengan portal PPID Kementerian Pertanian dan sudah

menggunakan menu SILAYAN.
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Tabel 1. Rincian Anggaran untuk Pengelolaan lnformasi Publik

NO. JENIS KEGIATAN BIAYA

1 Pengelolaan Website Rp. 10.800.000,-

2 Penerbitan Warta BIB Lembang Rp.40.000.000,-

3 Tim Warta BIB Lembang Rp. 18.900.000,-

4 Pembuatan Bahan Cetakan

Pembuatan Leaflet dan Brosur Rp. 75.000.000,-

Pembuatan Katalog Rp.75.000.000,-

Bahan Pameran, Promosi Rp. 31.500.000,-

JUMLAH Rp. 251.200.000,-
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BAB !V

PENGELOLAAN INFORiIAS] DAN DOKU]IIENTASI

4.{. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Dalam mengelola informasi publik, selain menggunakan sarana prasarana

berupa websile, PPID Pelaksana UPT bekerjasama dengan Kasie Jasa

Produksi khususnya Perpustakaan Balai lnseminasi Buatan Lembang.

Perpustakaan ini mempunyai sistem yang terintegrasi dengan perpustakaan di

seluruh UPT di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan sehingga

dapat mempermudah pencarian informasi, namun perpustakaan online BIB

Lembang masih perlu untuk disempurnakan.

Pengumpulan dan pengolahan informasi publik terkait dengan data teknis masih

desentralisasi atau masih dilakukan oleh Kepala Seksi atau Kasubbag TU dan

koordinator kegiatan.

4.2. Daftar lnformasi Publik yang Dikuasai

Mayoritas daftar informasi publik yang dimiliki oleh PPID Pelaksana Balai

lnseminasi Buatan Lembang adalah terkait dengan data-data Teknis

Peternakan, BIMTEt(Diklat Teknis Petemakan, dan data kegiatan Balai.

lnformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,

dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan

penyelenggara dan penyelenggaman negara dan/atau penyelenggara dan

penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik serta informasi lain

yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pada tahun 2019, melalui Surat Keputusan KPA BIB Lembang dengan Nomor :

28021/Kpts/OT.050lF2.Jl1Ol2O19 tentang Penetapan Daftar lnformasi Publik

berisi Daftar informasi publik (DlP) BIB Lembang yang bersifat terbuka yaitu :

1. Daftar lnformasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

2. Daftar lnformasi yang wajib tersedia setiap saat

3. Daftar lnformasi yang wajib disediakan secara serta merta

11
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Daftar lnformasi Publik (DlP) tersebut sudah diuplod ke situs web resmi BIB

Lembang http.//www.biblembanq.ditienpkh.pertanian.oo.id terhubung dengan

perpustakaan digital online sehingga para pemohon informasi publik dapat

mencari sendiri informasi yang dibutuhkan. SK tentang Penetapan Daftar

lnformasi Publik BIB Lembang terlampir.

4.3. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan

Secara umum untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Pelayanan lnformasi

pedu persiapan secara menyeluruh termasuk persiapan fasilitas pendukung

yang memadai seperti sarana pendukung, perpustakaan, SDM yang memiliki

pengetahuan teknis dan kelembagaan yang memadai, serta anggaran sehingga

kegiatan pengelolaan informasi dan dokumen serta pelayanan dapat lebih

terkelola dengan baik. Selain itu juga diperlukan koordinasi internal sehingga

satu sama lain saling memahami informasi publik dan informasi yang menjadi

hak bagi publik.

Hingga akhir tahun anggaran 2019, BIB Lembang selaku PPID Pelaksana UPT

belum memiliki Daftar lnformasi Yang Dikecualikan. Daftar lnformasi Publik yang

Dikecualikan merupakan lnformasi Publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola,

dikirim dan/atau diterima serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan

publik dibawah pengelolaan BIB Lembang bersifat rahasia dan tidak dapat

diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KlP.

lnformasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian tentang

konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat

serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup lnformasi

Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya

atau sebaliknya.
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PELAKSANAAN PELAYANAN INFORTUASI DAN DOKUMENTAST

5.1. Kegiatan Pelayanan lnformasi Publik

Sepanjang tahun 2019, mayoritas permintaan informasi publik di dapat dari

pemohon informasi publik datang ke Balai secara langsung. Selain itu

permohonan informasi juga dapat dilakukan pada saat pameran. PPID

Pelaksana Balai lnseminasi Buatan Lembang selalu berusaha untuk

memperbaharui informasi yang ada dalam website sehingga hal ini dapat

meminimalisir permintaan informasi publik dari masyarakat.

Guna tertibnya pelayanan informasi maka PPID Pelaksana BIB Lembang tahun

2019 sudah menyediakan formulir Permohonan lnformasi Publik baik manual

maupun secara online (SILAYAN) yang memudahkan pemohon mendapatkan

akses informasi publik. Form pengisian untuk pemohon informasi publik tersedia

di resepsionis, sehingga apabila ada pemohon informasi, resepsionis dapat

segera menginformasikan kepada Pejabat Pengelola lnformasi Publik dan

Dokumentasi (PPID) Pelaksana yaitu Kasubbag Tata Usaha untuk melayani.

Selanjutnya PPID Pelaksana mendelegasikan kepada Tim PPID ataupun

memilah keperluan pemohon informasi sesuai dengan substansinya, yaitu

kepada :

1. Kepala Seksi Jasa Produksi, untuk keperluan :

a. Pelayanan Semen Beku

b. Layanan Puma Jual

c. Permintaan Data Stok Semen Beku

d. lnformasi yang berhubungan dengan teknis peternakan lainnya

2. Kasubbag Tata Usaha, untuk keperluan :

a. Wisata Pendidikan

b. Penelitian

c. Pengujian Mulu Semen

d. Bimbingan Teknis

e. Pemanfaatan Aset Balai

13
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3. Kepala Seksi Yantek Produksi Semen dan Kepala Seksi Yantek

Pemeliharaan Ternak, untuk keperluan :

a. Penelitian

b. Permintaan Data Teknis

c. lnformasiyang berhubungan dengan teknis peternakan lainnya

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Khusus untuk pelayanan informasi pengadaan barang / jasa.

Gambar 3. Alur Tata Cara Permohonan lnformasi Publik
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Dalam hubungannya dengan pemohon informasi yang datang, terdapat pejabat

struktural suatu instansi baik pusat maupun daerah agar diinformasikan kepada

Kepala Balai. Bentuk laporannya dapat secara langsung melalui telepon atau

kartu disposisi surat, dengan catatan informasi kedatangan pejabat struktural

tersebut diketahui oleh Kepala Balai dan pelayanan selanjutnya tergantung

rekomendasi Kepala Balai. Selanjutnya setiap permintaan informasi yang

diajukan baik kepada Kasubbag Tata Usaha atau Kasi Jasa Produksi atau PPK

dapat didelegasikan kepada anggota PPID yang ada di subbag TU, seksi Jasa

Produksi, seksi Yantek Pemeliharaan Ternak maupun seksi Yantek Produksi

Semen. Untuk informasi-informasi teknis diarahkan kepada bagian terkait

dibantu oleh koordinator teknis.

Adapun waktu Pelayanan lnformasi Publik Balai lnseminasi Buatan Lembang

dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwalwaktu layanan sebagai berikut :

Hari Senin s.d Jumat dari jam 08.00 - 15.00 WIB {istirahat jam 12.0A - 13.00)

Balai lnseminasi Buatan Lembang berusaha untuk mengikuti setiap acara yang

berhubungan dengan Pengelolaan lnformasi Publik, antara lain :

',l. Undangan Bimbingan Teknis Arahan Kepala Biro Humas dan lnformasi

Publik

Pada kegiatan ini Kepala Biro HIP menyampaikan paparan "Sosialisasi arah

kebijakan dan pengelolaan lnformasi publik lingkup kementan wilayah

Bandung". Beliau memaparkan bahwa disemua unit kerja yang menggunakan

anggaran publik (APBN) maka harus ada organisasi yang mengelola

informasi publik serta nnelakukan pengawasan pengelolaan informasi publik.

Hingga tahun 2019, Biro HIP baru 3 tahun melaksanakan tugasnya. Sehingga

sampai saat ini belum semua unit kerja di Kementerian Pertanian memahami

pengelolaan informasi publik. Sehubungan dengan hal tersebut Biro HIP

berkewajiban melakukan pembinaan / bimtek ke PPID, untuk tahun 2019

dilakukan di20 titik.

Pada kegiatan ini, dilakukan pemaparan "Pelayanan informasi publik secara

online" disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Pameran dan Peragaan Drh.

Mochammad Arief Cahyono, M.Si. Beliau memaparkan bahwa Reformasi
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Mochammad Arief Cahyono, M.Si. Beliau memaparkan bahwa Reformasi

birokrasi meliputi 8 area perubahan, salah satunya keterbukaan informasi

publik menjadi indikator penilaian utama pada area "penataan tatalaksana"

sehingga pada tahun 2019 akan dilakukan bimtek di 20 titik dengan kelompok

yang lebih kecil, yang dilakukan pada pertemuan bimtek kali ini. Saat ini

sudah ada surat edaran dari Sekretaris Jenderal yang ditujukan kepada

Sekretaris Direktorat bahwa semua UPT/UK wajib mengalokasikan anggaran

untuk kegiatan pengelolaan informasi publik. Evaluasi selama 3 tahun PPID

Kementerian Pertanian, yaitu penggunaan SIDADO belum maksimal,

dokumen belum diupload. Penilaian Layanan PPID UI(UPT yaitu

. Perlu mengupload kinerja UPT 5 tahun terakhir, juga informasi publik

(Klasifikasi lnformasi Publik yaitu 1) lnformasi berkala, 2) lnformasi Serta

merta, 3) lnformasi setiap saat, dan 4) lnformasiyg dikecualikan).

r Adanya konter layanan PPID yang bertuliskan "Layanan PPID" di meja.

Untuk tim PPID terdiri dari 4 komponen yaitu 1) Pranata Humas, 2)

Pranata Komputer, 3) Arsiparis dan 4) Perancang Perundang-undangan.

Penilaian pada tahun 2019 akan dilaksanakan bulan Agustus 2A19, dengan

terleih dahulu pada bulan Juli dikirimkan SAQ sehingga UPT/UK dapat

melengkapi kekurangan yang ada diwebsite.

Pada bimtek ini juga dilakukan praktek penggunaan Portal PPID. Melalui

SILAYAN untuk melakukan pelayanan lP diberikan 2 username untuk

petugas dan untuk pejabat PPID.

ldentitas Portal PPID BIB Lembang

Alamat Portal : biblembang.ditjennak.ppid,pertanian.go.id

User petugas : biblembang

Password : ppid

User Pejabat : layanbiblembang

Password pejabat : pejabatppid

Pada aplikasi SILAYAN, maksimal pengajuan 5 Permohonan per individu

atau badan hokum. Prinsipnya Layanan Informasi Publik (lP) diberikan

secara gratis, namun bila ada lP yang dikenakan biaya maka dibebankan ke

pemohon informasi. Permohonan harus diberikan selamal0 hari kerja,
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namun bila minta perpanjangan maka masih diberikan waktu 7 hari kerja.

Persyaratan untuk pemohon lP tergantung apakah pemohon individu atau

badan hukum. Bila pemohon tidak membawa identitas, akan diberikan waktu

selama 3 hari. Bila belum memberikan identitas, sistem akan mendelete

Permohonan lP tersebut.

2. Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi

(PPID) lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2019

Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi

(PPID) lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2019 dengan tema "Penguatan

Pengelolaan Layanan lnformasi Publik, Selangkah Menjadi Badan Publik

lnformatif' dibuka oleh Kepala Biro Humas dan lnformasi Publik Kuntoro

Boga Andri, SP, M.Agr, Ph.D. Kegiatan ini dihadiri oleh 460 orang PPID dari

UruUPT dari seluruh lndonesia lingkup Kementerian Pertanian, selain itu
turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, atasan PPID Utama,

atasan PPID Pelaksana, kepala UPT.. Rapat koordinasi ini merupakan

kegiatan yang rutin dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali. Sebagaimana

diketahui PPID di Kementerian Pertanian sudah berjalan selama 7 tahun.

Kepala Biro HIP menekankan bahwa perlu ditingkatkan komitmen pimpinan,

komitmen penyediaan anggaran, memaksimalkan portal PPID, mewajibkan

counter unit pelayanan informasi publik dan petugasnya, daftar informasi

publik (DlP) dan peningkatan SDM sebagai bagian terpenting dalam

pengelolaan informasi di lingkup Kementerian Pertanian. Hingga tahun

ketujuh penyelenggaraan PPID di Kementan, masih diperlukan standarisasi

Unit Kerja/UPI dalam pengelolaan informasi publik. Terdapat UI(UPT yang

sudah melaksanakan pengelolaan informasi publik namun ada juga U[</UPT

yang masih dibawah standar. Nantinya akan dikelompokkan UI(UPT yang

baik dalam pengelolaan lP dan UI(UPT yang lemah. Biro HtP sudah

melakukan monev terkait pengelolaan lP, webiste, Portal PPID serta

Komitmen dari atasan PPID dan ditemukan 15 UPT Eselon 3 masih dalam

zona merah yaitu nilai nya 0 - 20.

Untuk kriteria penilaian keterbukaan informasi publik diantaranya

- Konten, aktivitas, inovasidan keratifitas dalam Website
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- Rutinitas dalam menguploap lnformasi Publik melalui Portal PPID

- Komitmen Pimpinan

Diharapkan semua UI{UPT memaksimalkan portal PPID. Semua unit PPID

wajib mengupload lP di Portal PPID. Tujuan dari pemeringkatan ini untuk

memaksimalkan informasi keterbukaan sedangkan peringkat unit kerja di

lingkup Kementerian Pertanian adalah bagian dari bonus. Juri untuk

pemeringkatan ini diantaranya anggota Komisi lnformasi Pusat (KlP)

Romanus Ndau Lendong, peruakilan dari komunitas masyarakat. Saran dari

juriyaitu

- Untuk website dalam menyajikan informasi bukan dalam bentuk narasi

namun grafis.

- Berbenah bukan karena adanya pemeringkatan SAQ tapi karena

masyarakat membutuhkan

3. Bimtek PPID di Makassar

Bimtek ini diselenggarakan dalam rangka koordinasi dan menyamakan

persepsi UPT dan UK di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan, serta meningkatkan pengelolaan PPID.

Halyang harus disiapkan UPT/Lembaga berkaitan tugas dan fungsi PPID:

- SK PPID (Pejabat Pengelola lnformasidan Dokumentasi)

- SOP tentang Pelayanan lP (lnformasi Publik)

- DIP (Daftar lnformasi Publik) yang berkala, serta merta dan tersedia

setiap saat

- Daftar lnformasi yang dikecualikan

- Register Permohonan lP

- Laporan PPID dan Laporan Akses PPID

- Pemutakhiran sarana prasarana pelayanan (Banner lnformasi Maklumat

pelayanan, Hak pemohon, Alur Layanan, visi misi, dll)

- lnovasiyang dilakukan PPID dalam Pelayanan lP

Hak pemohon informasi publik:

- Melihat dan mengetahui informasi publik

- Menghadiripertemuanpublik
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Mendapatkan salinan lP berdasar permohonan

Menyebarluaskan lP berdasar peraturanluu

Mengajukan gugatan sengketa lP ke Komisi lnformasi

lndikator penilaian PPID di Kementerian Pertanian:

- Website, penyajian dan penyebarluasan informasi UI(UPT yang dapat

diakses publik dengan mudah

- Self Assesment Questionaire, penilaian mandiri terkait pelaksanaan

keterbukaan informasi puhlik

- Portal PPID, pemanfaatan portal PPID dalam pelayanan informasi publik

- Komitmen, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan dan Kehadiran di

kegiatan PPID Utama

5.2. Penyelesaian Sengketa

Sepanjang tahun 2019 tidak ada pemohon informasi yang mengajukan sengketa

informasi kepada Komisi lnformasi Pusat, ataupun pengajuan keberatan

pemohon informasi yang ditujukan kepada atasan langsung PPID Pelaksana,

artinya pelayanan informasi publik di Balai lnseminasi Buatan Lembang untuk

tahun 2019 berjalan sesuaiaturan yang ada.

5.3. Hambatan Pelayanan

Selama ini permintaan informasi publik yang diterima oleh Balai lnseminasi

Buatan Lembang telah dapat dipenuhi sesuai dengan permohonan yang

diajukan. Selama tahun 2019, penggunaan SILAYAN belum optimal,

dikarenakan menemui kendala saat pengisian form registrasi pelayanan

lnformasi Publik (lP) sehingga masih menggunaan form permohonan lP secara

manual. Sebagai lnstansi Pelayanan Publik, Balai lnseminasi Buatan tetap

menjalankan kegiatan pelayanan informasi publik baik secara langsung, maupun

menggunakan teknologi informasi.

5.4. Hasil Pelayanan lnformasi Publik

Sepanjang tahun 2019, PPID Pelaksana BIB Lembang menerima permohonan

informasi publik sejumlah 81 permintaan/pertanyaan, terdiri dari 8 pertanyaan

pelayanan informasi publik melalui email Balai lnseminasi Buatan Lembang dan
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terdapat 73 permintaan informasi publik secara langsung. Layanan informasi

publik Balai Inseminasi Buatan Lembang selama tahun 2019 secara rinci dapat

dilihat pada Tabel4.

Dalam melayani permohonan informasi publik, jumlah permohon berdasarkan

usia tidak terekam dengan baik. Hingga saat ini informasi usia pada rentang usia

19-21 tahun sebanyak 12 orang. Sementara jumlah pemohon lP berdasarkan

pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel2. Jumlah Pemohon berdasarkan Pekerjaan

Kategori Jumlah Pemohon (orang)

a. Mahasiswa 56

b. Pelajar 1

c Dosen 2

d PNS I
e. Wirausaha 4

f Swasta 1

g Wartawan 1

74

Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokkan

permohonan sepanjang tahun 2019 yaitu permohonan Daftar lnformasi yang

Dikuasai sepertiTabel 2. berikut ini.

Tabel3. Jumlah permohonan lP berdasarkan kategori pengelompokkan

Kategori Jumlah Permohonan

c. lnformasi Agribisnis 74

b Anggaran dan Keuangan 1

c. Kepegawaian 2

d Hukum dan Peturan UU 1

A Pengadaan Barang dan Jasa 2
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Tabel4. Rekapitulasi Permohonan lnformasi Publik Tahun 2019

No BULAN/HAL DIPENUHI DIALIHKAN DITOLAK

ALASAN PENOLAKAN

PASAL

17

UU

LAIN

uJr

KONS

BUKAN

IF

BELUM

DIKUA$AI

JANUARI

1 lnformasi Terkait :

Distribusi semen beku (hibah, e-katalog,

jual langsung) kerjasama dengan daerah

{

2 lnformasi Terkait :

- Jumlah komoditi kambing saanen,

umur, berat badan, foto performan

kambing saanen

- Sistem pemeliharaan kambing saanen

- Produksi semen kambing saanen

beberapa tahun lalu dilihat dari umur

- Proses penyiapan pengencer untuk

sem6n kambing di BIB Lembang

- Produksi semen dari uji makroskopis

dan mikroskopis

- Produksi semen beku yang dihasilkan

{

3. lnformasiterkait :

- Jumlah komoditidomba garut, umur,

berat badan, foto performan kambing

saanen

,{
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- Sistem pemeliharaan domba garut

- Produksi semen domba garut beberapa

tahun lalu dilihat dari umur

- Proses penyiapan pengencer untuk

domba garut di BIB Lembang

- Produksi semen dari uji makroskopis

dan mikroskopis

- Produksi semen beku domba garut

yang dihasilkan (PTM)

4. lnformasiTerkait :

- Kegiatan umum dan Profil BIB

Lembang

- Proses filling dan sealing semen beku

- Pemeliharaan pejantan

- lnseminasibuatan

n

lnformasi Terkait :

- Data pemeriksaan makroskopis dan

mikroskopis semen segar, before

freezing, dan PTM tanggal 14 dan 15

Januari 2019

n

5.

6. Permohonan lnformasi Terkait

- Harga semen beku

- Jenis pelatihan dan biaya

./

7 lnformasi {- Data produksisemen beku
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(Simmental, limousine dan ongole)

bulan Desember 2018

- Data S/C (Simmental, limousine dan

ongole)

- Data semen beku (Simmental,

limousine dan ongole)

8. Permohonan lnformasi Terkait

- kualitas straw

- Sapiyang diambil strawnya

.l

I lnformasiTerkait :

- Sistem pemeliharaan sapi Madura

(umur, berat badan, foto performan)

- Proses kegiatan penampungan semen

- Produksi semen sapi madura sejak di

BIB Lembang

- Proses penyiapan pengencer untuk

Bemen kambing di BIB Lembang

- Produksi semen dari uji makroskopis

dan mikroskopis

- Dokumentasi berupa foto-foto disetiap

kegiatan dengan materi

10 lnformasi Terkait :

- Data produksi semen beku bulan

November dan Desember 2018

- Data pemeliharaan semen bulan

.l
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November dan Desember 2018

11 lnformasiTerkait :

- Data hasil penampungan sapi Brahman

tanggal 14 dan 21 januari 2019

- Data hasil penampungan semen sapi

Simmental 8 dan 15 Januari 2019

- Data identifikasi sapi Brahman

- Data identifikasi sapi Simmental

12 lnformasi Terkait :

- Data hasil penampungan semen kerbau

murrah di BIB Lembang bulan Januari

2019

- Catatan produksisemen segar sapi

local di bulan Januari 2019 dan

Desember 2018

lnformasiTerkait :

- Data produksi semen segar

- Data produksi semen beku

- Data bobot badan sapi Simmental dan

Limousin (Bulan Desember 2018 dan

Bulan januari 2019)

13.

14. lnformasi Terkait :

- Jumlah semen segar yang didapatkan

- Jumlah straw yang dihasilkan per hari

- Presentase straw yang rusak

"/
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- Jumlah konsentrasi semen

- Semua data produksi semen pada

Bulan Desember 2018

FEBRUARI

15. lnformasi Terkait :

- Konsultasi lnformasi Sapi Sakit untuk

Tindak Lanjut Penghapusan

{

16, lnformasi Terkait :

- Data Penampungan Sapi, Jumlah dosis

yang dihasilkan, Form pemeriksaan

semen segar bulan Januari2019

- Paparan tentang Filling dan Sealing

semen yang berkaitan dengan Proses

pembekuan

.l

17 lnformasiTerkait :

- Data penilaian semen bulan Januari

2419

- Data sexing sperma

- Data pemeliharaan harian ternak

- Data ternak sakit

- Data pengobatan ternak

{

18 lnformasi Terkait :

- Persyaratan, biaya dan materi

pelatihan lnseminator

{
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19 lnformasi Terkait :

- Data produksi semen dan distribusi

semen beku Bulan Januari dan Februari

2019

n

24. lnformasi Terkait :

- Jenis varietas sapi di BIB Lembang

- Ciri-ciri yang dimilikivarietas tersebut

- Bukti atau dokumentasi berupa foto

21 lnformasi Terkait :

- Data evaluasi kualitas semen sapi

Simmental berdasarkan motilitasnya

- Data evaluasi kualitas semen sapi

Limousin berdasarkan motil itasnya

- Data evaluasi kualitas semen sapi

Simmental dan Limousin secara

makroskopis dan mikroskopis bulan

Februari 2019

{

22. lnformasi Terkait :

- Magang atau PKL untuk mahasiswa

dan persyaratannya

{

23. lnformasiTerkait :

- Magang untuk belajar ternak sapi
{

24 lnformasi Terkait :

- Tata cara pembelian semen sexing

beku dan harga semen sexing sapi

I
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limousine di BIB Lembang

25. lnformasi Terkait :

- BIB Lembang memilikigenomic result

dari 4 ekor pejantan yang baru beli dari

Commboona

{

MARET

26. lnformasi Terkait :

- Distribusi semen beku baik melalui

mitra kerja operasional maupun DIPA

(subsidi)

- Data Distribusi semen beku per

provinsi mulai November 2018 s.d Maret

2419

- Harga dan Jadwal distribusi semen

beku

{

27 lnformasi Terkait :

- Struktur organisasi

- Jumlah dan latar belakang pendidikan

pegawai BIB Lembang

- Bangsa dan jumlah ternak yang

dipelihara hingga bulan Februari 201 I

{

28 lnformasi Terkait :

- Pelatihan lB yaitu jadwal pelaksanaan,

persyaratan, biaya dan hak peserta
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.l
29

{

30. lnformasiTerkait :

- Data Produksisemen beku bulan

Februari 2019

- Realisasi distribusisemen beku bulan

Februari 2019

- Target produksi semen beku per bulan

- Hasilpenampungan semen kambing

dan domba

31 lnformasi Terkait :

- Jumlah sapi pejantan di BIB Lembang

- Data Produksisemen beku sejak

November 2018 s.d Februari 2019

- Target dan Realisasi produksi semen

beku baik bulan sejak November 2018

s.d Februari2019

- Stok semen beku per tanggal 11 Maret

2019

i

{
32 lnformasi Terkait :

- Stok semen beku per tanggal 11 Maret

2019

33. lnformasi Terkait:

- Hasil Uji kualitas sperma makroskopis

28

lnformasi Terkait :

- Pelatihan lB yaitu jadwal pelaksanaan,

persyaratan, biaya dan hak peserta
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dan mikroskopis untuk sapi Pasundan

dan sapi Madura dari Bulan November

2018 s.d Februari2019

34. lnformasiTerkait :

- Pelaksanaan Program #Bekerja TA

2418

- Dugaan Mark Up Barang

,{

35. lnformasiTerkait :

- Prosedur memperoleh bibit rumput odot

dari BIB Lembang

n

36. lnformasi Terkait :

- Pelatihan lnseminasi Buatan /

Sertifikasi lB dan biaya pelatihan

- Prosedur Rekruitment pegawai BIB

Lembang

- Wilayah kerja inseminator

,{

APRIL

37 - Data jumlah distribusi semen beku

tahun 2014 -2015
- Wilayah pendistribusian semen beku

BIB Lembang

{

3B - Jumlah ternak, nama jenis, kode bull

- Jadwal penampungan semen

- Jenis pakan, komposisi, perhitungan,

{

29



Laporan PPID Tahun 2019
BIB Lembang

konsentrat dan mineral

- Jadwal pemberian pakan

- Luas tanah BlB, luas kandang dan

jumlah kandang

39 - Permintaan lnformasi/ Masukan Harga

Hidup per Kg Ternak Pejantan (Bull)

Afkir
!

MEI

JUNI

40. - Data Kandungan Nutrisi Konsentrat

- Data Jumlah Sapi di BIB Lembang

- Data Kandungan Penyusun Ransum

.l

41 - Kandungan nutria rumput odot dan

pohon jagung

- Kandungan nutria rumput afrika,

rumput gajah Taiwan dan indigofera

- Luas kebun BIB Lembang

{

JUL!

42. lnformasiTerkait :

- Data Mikroskopis Kambing PE 17 - 18

Juni 2019

{
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I

43 lnformasi Terkait :

- Data Makroskopis dan Mikroskopis

Semen Beku Sapi Angus dari tanggal 17

- 18 Juni 2019

!
44. lnformasi Terkait :

- Data Penampungan Semen Segar Sapi

FH dari tanggal 17 - 18 Juni 2019

./

45. lnformasi Terkait :

- Data pemeriksaan Makroskopis Semen

segar

- Data pemeriksaan Mikroskopis Semen

Segar

46 lnformasiTerkait :

- Data pemeriksaan Makroskopis Semen

segar Sapi Simmental

- Data pemeriksaan Mikroskopis Semen

Segar Sapi Simmental

- Data Produksi Semen Beku Sapi

Simmental

./

47

- Data pemeriksaan Makroskopis Semen

segar Kambing PE dan Boer

- Data pemeriksaan ttilikroskopis Semen

Segar Kambing PE dan Boer

- Data Produksi Semen Beku Kambing

{
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PE dan Boer

48 lnformasi Terkait :

- Data pemeriksaan Makroskopis Semen

segar Kambing Saanen pada Bulan Juli

- Data pemeriksaan Mikroskopis Semen

Segar Kambing Kambing Saanen pada

Bulan Juli

{

49. lnformasiTerkait :

- Data Pakan

- Jumlah Pakan yang diberikan pada

Ternak

- Data populasi sapi

- Jumlah sapi Ongole

50. lnformasi Terkait :

- Data Jumlah kandang yang digunakan

- Data ukuran kandang

- Data populasisapi Limousin bulan Juli

2019

- Jumlah dan jenis pakan yangdiberikan

pada pejantan

{

AGUSTUS

51 lnformasi Terkait :

- Data Produksi Semen Beku Bulan Juli

- Data Pemeriksaan Semen Bulan Juli
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52 lnformasi Terkait :

- Data Tulisan yang berada di BIB

Lembang

{

53. lnformasi Terkait :

- Data Distribusi dalam 3 tahun terakhir

- Jenis semen yang dihasilkan BIB

Lembang

- Metode Pendistribusian Semen Beku

- Daerah yang mendapat alokasi

distribusi semen beku BIB Lembang

{

54. lnformasi Terkait :

- Data penyakit yang sering menyerang

sapi Limousin BIB Lembang

- Jenis obat yang sering digunakan di

BIB Lembang

- Penjelasan mengenai Blosekuriti

{

55 lnformasiTerkait :

- Data pemeriksaan Makroskopis semen

sapi

- Data pemeriksaan Mikroskopis semen

sapi

{

56. lnformasi Terkait :

- Data hasil penampungan semen sapi

dari tanggal 22 Juli - 20 Agustus 2019

- Data keseluruhan sapi pejantan siap

{
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tampung di BIB Lembang

57 lnformasiTerkait :

- Data ternak pejantan di BIB Lembang

- Data hasil penampungan pejantan

- Data hasil uji kualitas semen beku di

BIB Lembang bulan Juli - Agustus 2019

- Data jumlah straw yang dihasilkan

selama tahun 2019

- Data distribusi straw pada tahun 2019

lnformasi Terkait :

- Data ternak pejantan di BIB Lembang

- Recording Keswan pejantan (Bulan Juli

* Agustus 2019)

- Data penanganan kesehatan pejantan

- Daftar kegiatan Bulanan kegiatan

keswan

- Grafik kesehatan Pejantan

{

58.

59. lnformasi Terkait :

- Data penampungan kambing Boer dari

tanggal 22 Juli - 19 Agustus 2019

- Data penilaian Makroskopis dan

Mikroskopis semen kambing Boer dari

tanggal 22 Juli - 19 Agustus 2019

- Data kesehatan kambing Boer dari

tanggal 22 Juli - 19 Agustus 2019

{
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- Data kambing boer yang diafkir dan

dijual

- Data jumlah straw yang dihasilkan dari

tanggal 22 Juli - 19 Agustus 2019

- Data kambing boer yang diafkir dan

dijual

- Data distribusi semen straw kambing

Boer dari tanggal 22 Juli - 19 Agustus

2019

60. lnformasi Terkait :

- Data kerbau Murrah di BIB Lembang

- Data hasil penampungan semen beku

tanggal 22 Juli - 20 Agustus

- Data kesehatan kerbau Murrah tanghal

23 Juli - 20 Agustus 2019

- Data jumlah straw yang dihasilkan dari

tanggal 22 Juli - 20 Agustus 2019

- Data distribusi straw semen beku

kerbau Murrah tanggal 22 Juli * 20

Agustus 201 9

{

61 lnformasiTerkait :

- Data penjualan semen beku domba

dankambing

- Data jumlah ternak domba dan

kambing

{
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- Data semen domba dan kambing

tanggal 22 Juli - 22 Agustus 2019

- Data kesehatan ternak domba dan

kambing

- Data penampungan semen domba dan

kambing

SEPTEMBER

62. lnformasi Terkait :

- Data kurikulum Bimtek untuk

Pencocokan di SKKNI sektor

Peternakan

63. lnformasi Terkait :

- Produksi Semen sapi Simmental bulan

Juli 2019 (dalam bentuk volume) dengan

kode bull 616123, 61 1 1 15, 60999

- Puncak produksi semen dari ketiga bull

tersebut.

{

64 lnformasi Terkait :

- Data desain kandang pejantan

- Aset balai (lahan, SDM, sarana)

- Jumlah Populasi Pejantan

- Mitra dari BIB Lembang

{

65 lnformasiTerkait :

- Manajemen kesehatan sapi pejantan
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- Catatan kesehatan sapi pejantan

- Penyakit pada ternak di BIB Lembang

- Nama - nama petugas keswan

66. lnformasi Terkait :

- Populasi sapi per bangsa

- Luas lahan BIB Lembang

- Jumlah bangunan BIB Lembang

{

OKTOBER

67 lnformasiTerkait :

- Data bobot badan domba Garut dari

awal kedatangan sampai sekarang

- Data produksi semen domba Garut

./

68 lnformasiTerkait :

- Data bobot badan kambing PE (6 ekor)

dari awal kedatangan sampai sekarang

- Data produksi semen segar dan beku

kambing PE (6 ekor) dari pertama kali

sampaisekarang ditampung di BIB

Lembang

{

69. lnformasiTerkait :

- Data bobot badan kambing Saanen

dari awal kedatangan sampai sekarang

- Data produksi semen segar kambing

Saanen

./
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lnformasi Terkait :

- Recording kesehatan kambing PE

Equity (Januari 2O14 * September

2019), Enquiry (Januari 2414 *
September 201 9), Eagon, Earnes,

Ector, Edgar (Desember 2017 -
September 2019)

./

70

71 lnformasi Terkait :

- Recording kesehatan domba Garut:

Kumpay (Juli2015 - Februari 2A16),

Robin (Juli 2015 - Agustus 2018),

Byson (Juli 2015 - Juni 2017), Menik

(Juli2015 - September 2019)

72 lnformasiTerkait :

- Recording kesehatan kambing Saanen

: Nebula (Juli 2015 - Agustus 2019),

Nefelo, Neptun (Juli 2015 - September

2019), Nectarius (Desember 2017 *
September 2019)

73. lnformasiTerkait :

- Data kebutuhan sapi pejantan

- Data pemberian vitamin

- Data sapi sakit

- Jenis obat dan vitamin yang digunakan

{
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74. lnformasi Terkait:

- Data potong kuku sapi pejantan

- Data jadwal potong kuku sapi

- Data riwayat penyakit pada sapi

{

{
75. lnformasi Terkait :

- Data ukuran kandang

- Desain kandang

76. lnformasi Terkait :

- Prosedur lelang sapi

- Keuntungan dan kendala pada saat

lelang

- Jenis sapi yang sering di afkir

{

{

77 lnformasiTerkait :

- Karakter semen segar sapi Madura

- Karakteristik semen beku sapi [\4adura

- Data penampungan dan umur pejantan

- Rekording pemberian pakan,

silsilah/genetik sapi Madura

- Data lingkar Skrotum sapi Madura

78. lnformasi Terkait :

- Data bobot badan sapi Aceh

- Data kualitas semen segar dan semen

beku sapi Aceh

- Data pakan sapi

- Data lingkar skrotum sapiAceh

{
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- Data rekording

79 lnformasi Terkait :

- Karakteristik semen segar sapi Aceh

- Karakteristik semen beku sapiAceh

- Data penampungan sapi Aceh dan

umur ternak

- Data penimbangan berat badan dan

lingkar skrotum

- Data pakan dan kesehatan ternak

{

NOVEMBER

DESEMBER

80. lnformasi Terkait :

- Berat badan masing-masing pejantan

dan data lingkar scrotumnya

- Kandungan nutrisi konsentrat dan

nutrisi pakan yang diberikan

- Pakan sapiAceh selama 2019

{

B1 lnformasi Terkait :

- Pengelolaan informasi publik di BIB

Lembang dalam rangka studi banding

- Contoh format Laporan PPID di BIB

Lembang
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Tabel 5. Rekapitulasi Waktu Pelayanan lP

Waktu Pelayanan Jumlah Permohonan

a. t hari kerja 78

b. 2 hari kerja 2

c. 10 hari kerja 1

Total 81

Dalam melaksanakan pelayanan informasi pubtik selama tahun 2019, pelayanan

tercepat yaitu t hari kerja, pelayanan terlama 10 hari kerja, dan rata-rata pelayanan 1

hari kerja. Sepanjang tahun 2019, BIB Lembang tidak mendapatkan pengajuan

keberatan dari pemohon informasi publik.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Balai lnseminasi Buatan Lembang terus melakukan pembenahan fasilitas yang ada

sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi termasuk dari segi pelayanan

publik kepada masyarakat.

2. BIB Lembang berupaya melaksanakan dan meningkatkan pemenuhan hak warga

negara untuk memperoleh akses informasi public namun belum optimal

3. BIB Lembang belum memiliki Daftar lnformasiYang Dikecualikan

6.2. Saran

1. BIB Lembang harus terus meningkatkan pelayanan publik dengan melengkapi

sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Agar hak warga Negara dapat terpenuhi atas keterbukaan informasi publik perlu

adanya peningkatan layanan.

3. Untuk mengatasi sengketa publik, BIB Lembang harus memiliki Daftar lnformasi

Yang Dikecualikan.

Demikian laporan tahunan PPID Pelaksana tahun 2018 ini kami susun sebagai bahan

koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana BIB Lembang Kementerian

Pertanian Republik lndonesia.
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BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

7.1. Monitoring

1. Sepanjang tahun 2019, PPID Pelaksana BIB Lembang menerima permohonan

informasi publik sejumlah 81 permintaan/pertanyaan, terdiri dari I pertanyaan

pelayanan informasi publik melalui email Balai lnseminasi Buatan Lembang dan

terdapat 73 permintaan informasi publik secara langsung.

2. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan latar belakang pekerjaan paling

banyak yaitu mahasiswa sebanyak 56 orang.

3. Pelayanan informasi publik tercepat dan rata-rata yaitu t hari kerja.

4. Permintaan informasi publik yang paling banyak yaitu lnformasiAgribisnis.

5. Pelayanan informasi publik dilakukan di ruang tamu Gedung Utama Balai lnseminasi

Buatan Lembang dan terpisah dengan tamu lainnya, sehingga prosedur pelayanan

publik sudah terpenuhi dan terlaksana dengan baik

6. Secara umum untuk dapat memfungsikan Pengelolaan Pelayanan lnformasi perlu

persiapan secara menyeluruh termasuk persiapan fasilitas pendukung yang

memadai seperti sarana pendukung, perpustakaan, SDM yang memiliki

pengetahuan teknis dan kelembagaan yang memadai, serta anggaran sehingga

kegiatan pengelolaan informasi dan dokumen serta pelayanan dapat lebih terkelola

dengan baik.

7. Balai lnseminasi Buatan Lembang terus melakukan pembenahan fasilitas yang ada

sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasitermasuk dari segi pelayanan

publik kepada masyarakat,

L PPID Pelaksana BIB Lembang secara kontinyu dan konsisten setiap bulan membuat

laporan pelaksaan keterbukaan informasi publik dan tahun 2019 sudah memiliki

Daftar lnfromasi Publik yang Dikuasai.

9. BIB Lembang belum memiliki Daftar lnformasiYang Dikecualikan.
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7.2. Evaluasi

1^ BIB Lembang harus terus meningkatkan pelayanan publik dengan melengkapi sarana

dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat diantaranya menggunakan media

social untuk mencantumkan Daftar Informasiyang Dikuasai.

2. Penggunaan SILAYAN belum maksimal, dan Penggunaan Portal PPID Terintegrasi

belum optimal agar permohonan informasi publik dapat lebih termonitor.

3. Perlu koordinasi internal agar petugas layanan satu sama lain saling memahami

informasi publik dan informasi yang menjadi hak bagi publik.

4. Untuk mengatasi sengketa publik, BIB Lembang harus memiliki Daftar lnformasi

Yang Dikecualikan.
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