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BAB I
PENDAHULUAN

I.A. LATAR BELAKANG

Pelayanan informasi publik merupakan wujud komitmen dan hubungan timbal balik antara 

negara (pemerintah) dan warga negara dalam rangka mendistribusikan keadilan sosial untuk 

kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan informasi-informasi yang terkait dengan pemerintahan 

bersentuhan langsung dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Seiring dengan perubahan kehidupan politik yang semakin demokratis, tuntuntan masyarakat 

terhadap kesamaan akses terhadap informasi semakin meningkat. Apalagi kemajuan teknologi 

berimplikasi pada ruang publik yang semakin terbuka bagi masyarakat dalam mendapatkan 

informasi. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dituntut terus melakukan perbaikan pelayanan 

informasi untuk publik.

Agar kualitas pelayanan informasi publik tetap terjaga, harus ada perbaikan dan peningkatan 

pelayanan. Untuk itu, dalam Pasal 10 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

disebutkan bahwa penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelayanan 

informasi publik yang sudah diberikan tersebut.

Apalagi penyelenggaraan layanan informasi kepada publik merupakan wujud penyelenggaraan 

pemerintahan yang terbuka dan hal ini sudah diatur pemerintah dalam pasal 13 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Ini artinya, pemerintah 

melalui aparaturnya harus terus melakukan adaptasi terhadap semua bentuk perubahan yang terjadi 

di masyarakat, khususnya terkait pelayanan informasi.

Pemberian pelayanan informasi publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan 

implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat, sehingga kedudukan aparatur 

pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis. Aparatur pemerintah menjadi 

penentu sejauhmana pemerintah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan sejauhmana 
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PELAKSANA PPID PUSAT

Gambar 1 : Struktur Organisasi PPID Kementerian PUPR (Kepmen PUPR No. 674 Tahun 2015)
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PPID

menjalankan peran sesuai dengan amanat konstitusi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu Badan Publik, 

telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Struktur 

Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik tersebut Kementerian PUPR melakukan 

monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi terhadap kegiatan yang sudah 

dilakukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pusat di Daerah. 

Selain itu, dilakukan pula survei kepuasan pengguna layanan informasi publik. Survei ini 

dilakukan dengan pedoman Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit 

Pelayanan Instansi Pemerintah. Kemudian ditegaskan lagi pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 
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I.B. MAKSUD
Ada dua maksud diselenggarakannya kegiatan ini, antara lain: 

1. Monitoring dan Evaluasi
•	 Untuk	 mengetahui	 efisiensi	 dan	 efekivitas	 penyelenggaraan	 kegiatan	 PPID	

Pelaksana serta komintmen pimpinan di masing-masing unit organisasi.

•	 Mengindentifikasi	sumber	daya,	baik	manusia,	anggaran	serta	sarana	dan	prasarana	

di setiap PPID Pelaksana

•	 Seperti	apa	proses	pengelolaan	informasi	oleh	PPID	Pelaksana

•	 Apa	saja	kendala	dan	harapan	untuk	perbaikan

2. Survei Kualitas dan Kepuasan Layanan
•	 Mendorong	partisipasi	masyarakat	sebagai	pengguna	layanan	dalam	menilai	kinerja	

penyelenggara  pelayanan

•	 Mendorong	penyelenggara	pelayanan	untuk	meningkatkan	kualitas	pelayanan.

•	 Mendorong	 penyelenggara	 pelayanan	 menjadi	 lebih	 inovatif	 dalam	

menyelenggarakan pelayanan informasi publik.

I.C. TUJUAN
Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik 

Kementerian PUPR adalah :

1. Melakukan evaluasi internal terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi pada 

masing- masing PPID Pelaksana 

2. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan masing-masing PPID Pelaksana

3. Memberikan rekomendasi untuk PPID Pelaksana atas hasil monitoring dan evaluasi 

internal

4.	 Melakukan	pemetaan	profil	PPID	Pelaksana	

5. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan informasi publik

6. Menyusun rekomendasi untuk PPID Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat atas hasil survei

I.D. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup monitoring, evaluasi dan survei kepuasaan pelayaan infomasi publik 

dilakukan terhadap pengguna layanan unit organisasi di Kementerian PUPR, yang terdiri dari :
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I.D.1. Monitoring dan Evaluasi
1. PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal

2. PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 

3. PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga 

4. PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Cipta Karya 

5. PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 

6. PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan

7. PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

8. PPID Pelaksana Balai Pengembangan Infrastruktur Wilayah

9. PPID Pelaksana Balai Penelitian dan Pengembangan

10. PPID Pelaksana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

11. PPID Pelaksana Badan Pengatur Jalan Tol

12. PPID Pelaksana Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

I.D.2. Survei Kualitas dan Kepuasan Layanan
1. Pemohon yang terdaftar di Sekretariat PPID Kementerian PUPR periode Tahun 

Anggaran 2016
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BAB II
METODOLOGI

II.A. METODE
II.A.1. Monitoring dan Evaluasi

Metodelogi yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi pengelolaan dan 

pelayanan informasi publik yaitu dengan melakukan riset kualitatif. Wawancara 

dilakukan secara langsung kepada PPID Pelaksana pada semua Unit Organisasi di 

lingkungan Kementerian PUPR.

Hal-hal yang ingin diketahui dalam wawancara dengan PPID Pelaksana yaitu :

a. Struktur organisasi PPID Pelaksana 

b. Besaran Anggaran

c. Sumber Daya Manusia

d. Infrastruktur Layanan

e. Komitmen Pimpinan

f. Koordinasi Antar Bagian

g. Kendala Dalam Pelaksanaan

h. Harapan Kedepan

II.A.2. Survei Kualitas dan Kepuasan Layanan
Sementara itu, untuk survei kualitas dan kepuasaan layanan menggunakan riset 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara pengisian kuisioner langsung 

di lapangan kepada responden yang sudah ditentukan jumlahnya. Kuisioner disampaikan 

dengan cara tatap muka langsung, survei elektronik melalui email dan menelpon pengguna 

secara langsung.

Penetapan responden menggunakan cara sistematis sampling. Jumlah responden 
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ditentukan berdasarkan kebutuhan tingkat ketelitian atau selang kepercayaan yang 

diinginkan. Intensitas sampling yang ditetapkan minimal 10%. Berdasarkan data Biro 

Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercatat sekitar 

250 pengguna layanan informasi publik sepanjang tahun 2016.

Dalam pelaksanaan survei ini, penyusunan kuesioner survei kepuasan masyarakat/

pengguna layanan disusun berdasarkan Kepmen PAN Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 

yang memuat parameter-parameter berikut ini :

a. Persyaratan pelayanan

 Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis   

 pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

b. Prosedur pelayanan

 Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima  

pelayanan, termasuk pengaduan.

c. Waktu pelayanan

 Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan   

 seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

d. Biaya/tarif

 Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam   

 mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya   

 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

e. Produk/jasa

	 Produk	spesifikasi	jenis	pelayanan	adalah	hasil	pelayanan	yang	diberikan	dan		 	

 diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan   

	ini	merupakan	hasil	dari	setiap	spesifikasi	jenis	pelayanan.	

f. Kompetensi petugas pelaksana/sistem

 Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana   

 meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

g. Perilaku pelaksana/kemudahan sistem

 Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

h. Maklumat Pelayanan

 Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban  

 penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

i. Penanganan pengaduan, saran, masukan

 Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan   

 penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
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II.B. TAHAP PERSIAPAN
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta survei 

kepuasan layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan melalui 

tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup 

langkah-langkah, sebagai berikut:

Menyusun instrumen 
monitoring dan evaluasi 
serta survei

Penyerahan laporan hasil 
monitoring, evaluasi dan 
survei

Menentukan 
responden

1 2

Melaksanakan 
wawancara  dan survei

3

5

Mengolah hasil 
wawancara dan survei

4

Gambar 2 : Diagram Alir Tahapan Pengerjaan

   Waktu Pelaksanaan (Bulan/Minggu)
Kegiatan  Maret I Maret II Maret III Maret IV April I April II April III April IV
Menyusun Pertanyaan
Wawancara Monitoring
dan Evaluasi serta survei
Menentukan responden
Menentukan responden
Melaksanakan survei
Penyerahan laporan
hasil monitoring dan
evaluasi serta survei

Tabel 1 : Time Frame Pelaksanaan Survei

Tahapan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan 

informasi publik ini didasarkan pada metode dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan.
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II.C. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA SURVEI
Untuk melakukan survei menggunakan teknik survei, antara lain:

a. Pengisian kuesioner dan wawancara tatap muka;

b. Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat;

c. Kuesioner elektronik (internet/e-survey);

d. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam.

II.D. PENGOLAHAN DATA
Data yang didapatkan dari lapangan baik melalui wawancara akan diolah sebagai dasar pembuatan 

laporan akhir. Pengolahan data kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara penilaian 

kualitatif melalui wawancara langsung kepada masing-masing PPID Pelaksana pada setiap Unit 

Organisasi. Sedangkan pengolahan data pada kegiatan penilaian kualitas dengan kepuasan layanan 

informasi, dilakukan dengan penilaian kuantitatif melalui metode skoring. 

II.E. PENYUSUNAN LAPORAN 
Hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi serta survei kepuasan layanan 

terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi publik akan disusun dalam beberapa laporan :

a. Laporan Pendahuluan 

b. Laporan Akhir
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Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah 

hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai 

dengan amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (UU KIP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu Badan 

Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pembentukan PPID 

tersebut disahkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 674/

KPTS/M/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai peraturan pengganti 

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 156/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan 

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan 

Umum.

Setelah ditetapkannya Kepmen PUPR tersebut, setiap tahun Biro Komunikasi Publik Kementerian 

PUPR melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja PPID Pelaksana di 12 

unit organisasi. Secara umum hasil monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan pelayanan 

informasi publik pada 12 PPID Pelaksana di unit organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) sudah berjalan cukup baik. Namun yang penting, dalam memahami hasil 

monitoring dan evaluasi ini adalah kompleksitas pada setiap unit organisasi berbeda-beda, maka 

hasilnya pun tidak bisa dibuat geralisasi secara umum.

III.A. CAKUPAN PELAYANAN PPID 
Dari 12 Unit organisasi di Kementerian PUPR, semuanya sudah memiliki PPID Pelaksana yang 

dijabat oleh pejabat setingkat pejabat administrator. Hampir semua PPID Pelaksana sudah memiliki 

BAB III
HASIL SERTA PEMBAHASAN 
MONITORING DAN EVALUASI
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struktur tetapi tidak ditetapkan secara formal, satuan kerja yang melaksanakan fungsi pelayanan 

informasi dan dokumentasi dilakukan oleh salah satu subbagian di Bagian Hukum dan Komunikasi 

Publik atau Umum dan Data.

Layanan informasi yang diberikan tiap PPID Pelaksana pada masing-masing unit organisasi 

memiliki cakupan yang berbeda-beda. Ada beberapa unit organisasi yang memiliki unit pelaksana 

teknis (UPT) atau Balai di daerah-daerah. Tentu hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi 

beberapa unit organisasi dalam memproses layanan informasi kepada publik. 

Unit organisasi yang memiliki UPT atau Balai di daerah-daerah menggunakan teknologi 

informasi sebagai solusi untuk memberikan layanan informasi yang cepat kepada masyarakat. 

Mulai dari pembuatan sistem informasi untuk internal, penggunaan aplikasi pesan singkat dan surat 

elektronik. Tentu saja dalam praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi karena proses umpan 

balik (feedback) dari daerah ke pusat kadang membutuhkan waktu yang agak lama.

Selain itu, waktu yang diperlukan untuk menyiapkan semua informasi yang dibutuhkan pemohon 

(masyarakat) untuk beberapa unit organisasi relatif lama. Pasalnya ada beberapa permintaan data 

teknis yang harus melalui uji laboratorium. Tentu kebutuhan informasi seperti itu harus menunggu 

lebih lama untuk disampaikan kepada pemohon. 

III.A.1.  Sumber Daya Manusia
Cakupan dan ruang lingkup kerja yang berbeda-beda antar unit organisasi di Kementerian 

PUPR tersebut mempengaruhi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dialokasikan 

untuk PPID Pelaksana. Masing-masing PPID Pelaksana di unit organisasi tidak memiliki 

jumlah dan kompetensi staf yang sama. 

Demikian pula dengan status kepegawaian para staf tersebut, ada yang berstatus PNS 

dan non PNS atau honorer. Jumlah staf yang berstatus PNS pada 12 PPID Pelaksana di unit 

organisasi bervariasi mulai dari 2 orang hingga 12 orang. Namun tidak semua PNS di PPID 

Pelaksana pada unit-unit organisasi memiliki kompetensi yang sama. Ada PPID Pelaksana 

yang	sudah	memiliki	staf	dengan	kualifikasi	pendidikan	sarjana	komunikasi	dan	sarjana	

teknologi	informasi	tetapi	ada	juga	PPID	yang	tidak	memiliki	kualifikasi	SDM	seperti	itu.	

Unit organisasi di Kementerian PUPR juga mempekerjakan staf yang berstatus non PNS, 

untuk membantu tugas PPID Pelaksana. Namun tidak semua PPID Pelaksana memiliki staf 

PNS. Terdapat empat PPID Pelaksana tidak memilik staf non PNS, yaitu PPID Pelaksana 

Badan Pengelolaan Jalan Tol (BJPT), PPID Pelaksana Balitbang, PPID Pelaksana Ditjen 

Cipta Karya dan PPID Pelaksana Ditjen Sumber Daya Air.
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Sementara PPID Pelaksana dari unit organisasi lainnya memperkerjakan staf yang 

berstatus	non	PNS,	jumlah	dari	kisaran	1	orang	hingga	11	orang.	Kualifikasi	pendidikan	

staf non PNS tersebut mulai dari tamatan Sekolah Menengah Umum/Kejuruan (SMU/

SMK) hingga Sarjana.

Gambar 3 : Staf PNS Pada PPID Pelaksana 

PPID Pelaksana
Inspektorat Jenderal

6 Orang 10 Orang

PPID Pelaksana
Ditjen Bina Marga

8 Orang

PPID Pelaksana
Ditjen SDA

5 Orang

PPID Pelaksana
Ditjen Cipta Karya

PPID Pelaksana
Ditjen Penyediaan
Perumahan

3 Orang

2 Orang

PPID Pelaksana
Ditjen Bina Konsruksi

8 Orang

PPID Pelaksana
BPIW

4 Orang

PPID Pelaksana
Balitbang

4 Orang

PPID Pelaksana
BPJT

4 Orang

PPID Pelaksana
BPSDM

PPID Pelaksana
BPPSPAM

2 Orang

10 Orang

PPID Pelaksana
Ditjen Pembiayaan
Perumahan

Gambar 4 : Staf Non PNS Pada PPID Pelaksana 

PPID Pelaksana
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III.A.2.  Sumber Biaya
Dari sisi sumber biaya atau anggaran, besaran anggaran juga mengacu pada tingkat 

kompleksitas kerja dari masing-masing PPID Pelaksana di unit-unit organisasi. Anggaran 

terkecil mulai dari Rp 150 juta hingga Rp 13 miliar per tahun. Sumber dana merupakan 

alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) 2017 yang sudah 

ditetapkan untuk Kementerian PUPR. 

Dari hasil monitoring dan survei ini terdapat beberapa PPID Pelaksana yang merasa 

anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan informasi publik selama  setahun dinilai 

kurang. Ada beberapa PPID Pelaksana yang ingin agar anggaran untuk pelayanan informasi 

publik dapat ditingkatkan pada tahun anggaran berikutnya.
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 Gambar 5 : Anggaran PPID Pelaksana di Unit Organisasi (miliar rupiah) 
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 Gambar 6 : Anggaran Ideal Menurut PPID Pelaksana (miliar rupiah) 
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III.A.3.  Proses dan Waktu Pelayanan 
Tata cara pengelolaan informasi dan pemberian layanan informasi untuk publik juga 

sudah dilakukan dengan baik. Sudah ada petugas pada setiap PPID Pelaksana mengunggah 

informasi ke website dan juga ada pengelola data serta dokumentasi. Selain itu, hampir 

semua PPID Pelaksana sudah memiliki standart operating procedure (SOP) pelayanan 

publik, mulai dari penerimaan permohonan hingga. Namun PPID Pelaksana BPSDM 
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hingga saat ini belum memiliki SOP, pertimbangannya karena pelayanan lebih banyak 

untuk internal.

Untuk sarana dan prasarana dinilai sudah cukup memadai. Semua PPID Pelaksana di 

Kementerian PUPR sudah memiliki infrastruktur website untuk menampilkan informasi 

yang dibutuhkan publik. Perangkat keras (hardware) penungjang kinerja para staf juga 

sudah cukup memadai.

Waktu penyelesaian pelayanan mulai dari permohonan hingga penyampaian informasi 

kepada pemohon berlangsung antara 1 hingga 10 hari. Namun ada beberapa PPID yang 

belum menetapkan estimasi waktu penyelesaian layanan informasi publik.

PPID Pelaksana
Inspektorat Jenderal

0 Hari 10 Hari

PPID Pelaksana
Ditjen Bina Marga

8 Hari

PPID Pelaksana
Ditjen SDA

10 Hari
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Ditjen Penyediaan
Perumahan
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PPID Pelaksana
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PPID Pelaksana
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0 Hari

4 Hari

PPID Pelaksana
Ditjen Pembiayaan
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Gambar 7 : Estimasi Waktu Proses Pelayanan Informasi Publik  

III.A.4.  Jumlah Permohonan Informasi 
Hasil monitoring dan evaluasi lainnya menunjukkan, besaran nilai anggaran tidak 

punya korelasi terhadap jumlah permintaan permohonan layanan publik setiap bulan. 

PPID Pelaksana dengan nilai anggaran yang besar tidak selalu melayani jumlah 

pemohon layanan informasi publik dalam jumlah lebih besar dibandingan PPID 

Pelaksana yang anggarannya kecil. 

Setiap bulan berdasarkan laporan dari masing-masing PPID Pelaksana jumlah pemohon 

layanan informasi publik di tiap unit organisasi antara 1 hingga 30 permohonan. Ditjen 

Sumber Daya Air rata-rata per bulan menerima 30 permohonan, paling sedikit adalah 

Inspektorat Jenderal, hanya 1 pemohon per bulan.
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 III.A.5. Kendala dan Harapan
Dari hasil monitoring dan evaluasi secara umum masih didapati beberapa kendala terkait 

pelayanan infromasi publik yang perlu dibenahi guna memenuhi kebutuhan informasi 

masyarakat kedepan. Sebagian besar PPID Pelaksana mengakui hingga saat ini masih 

terdapat kendala yang dihadapi oleh PPID Pelaksana dalam memberikan layanan informasi 

publik, diantaranya;

1. Salah satunya adalah koordinasi yang agak lambat di unit-unit kerja tertentu,   

  terutama terkait permintaan data. 

2. Minimnya performa pelayanan informasi di balai-balai atau UPT serta Satuan   

  Kerja (Satker) yang berada di masing-masing wilayah. 

3. Kurang meratanya skill dan keterampilan yang dimiliki antara karyawan di tingkat  

  pusat dengan di daerah terkait komunikasi publik. 

Dengan begitu sebagian besar PPID Pelaksana mengharapkan untuk dapat meningkatkan 

performa kualitas pelayanan dengan memberikan bekal keterampilan melalui pelatihan 

kepada balai atau UPT maupun Satker di daerah. Yang tidak kalah penting juga adalah 

memberikan dukungan berupa instrumen hukum terkait pelaksanan pelayanan informasi 

di daerah melalui peraturan-peraturan terkait PPID Pelaksana di masing-masing wilayah. 

Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan layanan informasi kepada 

masyarakat yang berada di lingkup pusat maupun daerah. 

Gambar 8  : Jumlah Pemohon Layanan Informasi Per Bulan

1
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2
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PPID Pelaksana Ditjen Penyediaan Perumahan

5
PPID Pelaksana Ditjen Cipta karya

6
PPID Pelaksana Ditjen Bina Marga
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PPID Pelaksana
Inspektorat Jenderal

3.B.I.PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal
 Unit organisasi Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat, 

b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, 

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal, dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

 

PPID Pelaksana di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR merupakan pejabat yang 

ditunjuk dan berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan 

komunikasi dan informasi publik. PPID Pelaksana dijabat oleh Kepala Bagian Hukum dan 

Komunikasi Publik, dengan jabatan setingkat pejabat administratif. Fungsi kerja Bagian 

Hukum dan Komunikasi Publik, Inspektorat Jenderal, dibagi dalam dua subbagian antara lain, 

subbagian Komunikasi Publik dan subbagian Hukum yang masing-masing dikepalai oleh 

Kepala Subbagian (Kasub-bag), pejabat setingkat pejabat pengawas. Struktur organisasi yang 

ada pada  Itjen dapat dilihat pada gambar 9.

3.B. HASIL MONITORING DAN EVALUASI
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Gambar 9 : Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
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Bagian
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Sub Bagian
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Bagian
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dan Program
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Gambar 10 : Struktur Organisasi Internal Bagian Hukum
 dan Komunikasi Publik Itjen PUPR

KEPALA BAGIAN HUKUM
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B.I.I. Organisasi PPID Pelaksana 
PPID Pelaksana di Itjen tidak memiliki struktur organisasi yang disahkan secara formal. 

Namun struktur organisasi internal yang berlaku dan dijalankan pada unit organisasi dapat 

dilihat pada gambar 10.

- Koordinasi Antar Unit dan Antar UPT/ Balai
Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, Inspektorat Jenderal memiliki perbedaan 

dengan Direktorat Jenderal karena tidak membawahi UPT/ Balai di masing-masing wilayah. 

Itjen bersifat mandiri hanya terdapat di pusat. Sehingga untuk pelaksanaan komunikasi 

publik hanya berkoordinasi dengan unit-unit kerja lainnya di Inspektorat Jenderal, atau 

melakukan kerjasama dengan unit-unit organisasi lain di Kementerian PUPR.
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Tabel 2 : Jumlah SDM di PPID Pelaksana Itjen

Subbag Komunikasi Publik

PNS
6 orang

2 orang
Non PNS

PNS
7 orang

0 orang
Non PNS

Subbag Hukum

- Komitmen Pimpinan 
Komitmen pimpinan terkait keterbukaan informasi publik maupun layanan informasi 

publik diakui cukup baik. Namun dukungan dari pimpinan tetap dapat ditingkatkan dengan 

lebih mengoptimalisasi fungsi dan tugas-tugas PPID Pelaksana di Itjen PUPR.

B.I.II. Sumber Daya 
- Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan penyelenggaraan terkait komunikasi 

publik dan pelayanan informasi publik di Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Inspektorat 

Jenderal PUPR berjumlah 15 orang pegawai. Untuk subbagian Komunikasi Publik sendiri 

memiliki 8 orang pegawai dimana yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 6 

orang dan yang berstatus non PNS sebanyak 2 orang. Sedangkan untuk subbagian Hukum 

berjumlah 7 orang pegawai, yang keseluruhan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil 

(PNS).

Untuk standar kompetensi SDM, pada subbagian komunikasi publik secara teknis belum 

memenuhi kriteria, dikarenakan hanya 1 orang saja yang merupakan lulusan sarjana dan 

itu pun bukan dari jurusan komunikasi dan selebihnya hanya merupakan lulusan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). Sedangkan pada Subbagian Hukum telah memenuhi kriteria 

kompetensi, karena secara keseluruhan merupakan lulusan sarjana hukum. 

- Sumber Biaya
Total anggaran yang diberikan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan subbagian 

Komunikasi Publik Inspektor Jenderal tahun ini mencapai sekitar Rp 150 juta. Anggaran 

tersebut berasal dari APBN tahun ini. Menurut pendapat PPID Pelaksana Itjen bahwa dana 

tersebut dirasa sudah cukup untuk menopang kegiatan komunikasi publik di dilingkungan 

Itjen tahun 2017. Penggunaan anggaran meliputi untuk pembuatan majalah, buletin, jurnal 

yang berisi hasil audit internal yang dilakukan oleh Itjen atas kinerja yang telah dilakukan oleh 
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unit-unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), selain 

itu juga anggaran tersebut digunakan untuk mengikuti kegiatan pameran seperti Pameran Hari 

Air (sebagai peserta) dan Pameran Anti Korupsi. 

- Sarana dan Prasarana 
Secara umum untuk sarana dan prasarana saat ini masih diakui sudah cukup memadai. 

Pasalnya	 secara	 fisik	 sarana	 dan	 prasarana	 tidak	 terlalu	 banyak	 dibutuhkan.	 Saat	 ini	 Itjen	

memiliki infrastruktur seperti website, bangunan (meja) dan lain-lainnya untuk keperluan 

pelayanan dan keterbukaan informasi publik. PPID Pelaksana Itjen mengatakan bahwa 

untuk tahun ini belum perlu melakukan penambahan sarana dan prasarana terkait kebutuhan 

pelayanan informasi publik.

B.I.III. Pengelolaan Informasi
- Sumber Informasi 

Selama ini infomasi didapatkan dari unit-unit organisasi lain di lingkungan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Informasi yang diberikan biasanya berupa 

hasil audit internal dari unit-unit organisasi lain dengan menyesuaikan permintaan informasi 

dari pemohon informasi tersebut.  Informasi yang diberikan tidak seluruhnya dipublikasikan, 

karena ada informasi yang bersifat rahasia. Jadi penyampaian informasi publik di Itjen harus 

dipilah terlebih dahulu.

- Unggah Informasi ke Database
Yang bertugas upload informasi atau berita di lingkungan  Itjen yakni subbagian komunikasi 

publik. Secara personal dilakukan oleh Kasubbag komunikasi publik atau bisa juga dilakukan 

oleh Staf-Stafnya. Informasi yang diunggah biasanya berupa peraturan-peraturan baru serta 

kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan yg tidak bersifat rahasia dan bisa dibagikan ke 

masyarakat. 

Namun menejemen upload berita di lingkungan  Itjen tidak lepas dari koordinasi dengan 

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. Pasalnya manajemen penayangan informasi 

atau berita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Biro Komunikasi Publik, 

dimana penayangan berita untuk kegiatan pejabat pimpinan tingi madya Itjen dilakukan atau 

harus melalui persetujuan Biro Komunikasi Publik Kementeran PUPR dan dilanjutkan pada 

website utama Kementerian PUPR. Sedangkan berita untuk kegiatan pejabat pimpinan tinggi 

pratama ke-bawah, dapat langsung di upload oleh subbagian Komunikasi Publik Itjen dan 

dapat langsung di upload di website Itjen Kementerian PUPR. 
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- Program Pengelolaan Informasi
Program yang sedang dijalankan tahun ini terkait pengelolaan informasi publik di lingkungan 

Itjen, diantaranya adalah penerbitan buletin setiap 2 kali dalam setahun. Selain itu juga ada 

jurnal-jurnal yang terbit dua kali setahun. Sedangkan untuk upaya publikasi lainnya yang akan 

dan sedang dijalankan tahun ini seperti ikut serta menjadi peserta dalam pameran Hari Air dan 

Hari Anti Korupsi. Selain itu tahun ini Itjen juga memproduksi peraturan-peraturan dalam 

upaya pengawasan terhadap kinerja unit-unit organisasi yang ada di Kementerian PUPR.

B.I.IV. Pelayanan Informasi
- Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pelayanan keterbukaan infromasi publik di lingkungan Itjen Kementerian PUPR lebih banyak 

yang sifatnya pengaduan atau masukan dari masyarakat. Hal ini tidak lepas dari tugas dan fungsi 

Itjen yang lebih bersifat mengawasi dan mengaudit seluruh kegiatan di Kementerian. Oleh 

sebab itu secara tidak langsung Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan adalah 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 323/PRT/M/ 2005, tentang Tata Cara Penanganan 

Masukan Dari Masyarakat Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Secara garis besar 

tahapan pelayanan pengaduan dari masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Masyarakat menyampaikan masukan atau pengaduan yang disertai dengan data 

pendukung, dapat melalui Surat (Kotak Pos 5000, Kotak Pos 5100 JKTM Jakarta 12700), 

Situs Saran Pengaduan PU-net, E-mail, SMS, Telepon, Media massa, atau datang langsung 

ke Kementerian. 

b. Masukan dari masyarakat dapat berupa sumbangan pikiran/ gagasan/ saran yang bersifat 

membangun, kinerja pelayanan, dugaan adanya tindak pidana umum, dugaan adanya 

tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), permasalahan yang berpotensi menimbulkan 

kerawanan sosial dan lingkungan, penyimpangan yang menimbulkan kerugian Negara di 

lingkungan Kementerian.

c. Jika pengaduan tersebut masuk melalui Eselon I (Ditjen atau Badan) maka wajib 

meneruskan pengaduan dimaksud kepada Inspektur Jenderal paling lama 1 minggu sejak 

diterima.

d. Masukan dari masyarakat ditangani Inspektorat Jenderal dengan melakukan penelitian 

awal dengan tata cara yang akan diatur lebih lanjut.

e. Jika hasil penelitian awal terhadap masukan masyarakat tidak terdapat indikasi 

penyimpangan hukum, maka diteruskan kepada Satminkal terkait untuk ditangani sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

f. Jika hasil penelitian awal terhadap masukan masyarakat terdapat indikasi penyimpangan 
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hukum, maka ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan khusus sesuai peraturan 

perundangan.

g. Untuk selanjutnya, tahapan terhadap kasus penyimpangan dapat dilihat pada Permen ini.

Masyarakat menyampaikan
masukan atau pengaduan

Penelitian oleh
Inspektorat Jenderal

Rekomendasi
ke Satminkal

Diproses Sub Bagian
Komunukasi Publik

Masuk Pembahasan
di Inspektorat Jenderal

Kotak Pos 5000
Koatak Pos 5100 JKTM 
Jakarta 12700
Situs Saran Pengaduan
PU Net 
Email
SMS
Telepon
Media massa
Langsung ke Kementerian 
PUPR

- Permohonan Informasi 
Secara kuantitas, pemohon informasi pada unit organisasi ini relatif tidak terlalu banyak. 

Adapun jenis informasi yang diminta lebih banyak terkait hal pengaduan penyelenggaraan 

kegiatan dan program dari Kementerian PUPR. Hal tersebut tidak lepas dari tugas Itjen 

sebagai pengawas yang memastikan bahwa semua penyelenggaraan kegiatan di lingkungan 

Kementerian PUPR sesuai dengan yang sudah ditetapkan. 

Misalnya, permintaan informasi dari pemohon yang mengadukan masalah terkait lelang 

proyek yang terindikasi adanya praktik korupsi didalamnya. Pemohon informasi biasanya 

datang dari masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Proses pengaduan 

biasanya sampai selesai dilayani biasanya memakan waktu paling cepat 1 hari kerja dan paling 

lama mencapai 8 hari kerja.

 

- Program Pelayanan Informasi
Untuk program terkait pelayanan informasi yang dilakukan Itjen tahun ini diakui relatif 

tidak	ada	yang	spesifik.	Diantaranya	hanya	finalisasi	SOP	pelayanan	informasi	dan	meunggu	

pengesahaannya. Pelayanan informasi yang dijalankan relatif tidak terlalu berbeda dengan 

tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan mutu pelayanan, jajaran PPID Pelaksana mengakui 

akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat luas.

B.I.V. Kendala 
Diakui kendala yang dihadapi terkait pelayanan dan pengelolaan Keterbukaan Informasi 
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Publik	 tidak	 ada	 yang	 begitu	 siginfikan.	 Justru	 kendala	 datang	 dari	 pemohon	 informasi,	

dimana masyarakat mengadukan sesuatu hal yang kurang tepat sasaran. Misalnya pengaduan 

harusnya masuk ke unit-unit organisasi lain, justru malah masuk ke Itjen.

 

B.I.VI. Harapan 
Meski diakui dalam pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik 

tidak terlalu mengalami kendala yang berarti, PPID Pelaksana pusat di lingkungan Itjen berharap 

kedepannya semua pelayanan informasi baik pengaduan maupun keterbukaan informasi publik 

dapat berjalan lebih optimal. Dengan ini praktik good governance dapat terwujud.
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PPID Pelaksana Ditjen
Sumber Daya Air

B.II.PPID Pelaksana Ditjen Sumber Daya Air

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) memiliki tugas menyelenggarakan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan 

peraturan perudang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 

menyelenggarakan fungsi antara lain; 

a. Melakukan perumusan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber 

daya air dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan, dan pendayagunaan air 

tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air, 

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya air, 

e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air, 

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam unit organisasi Ditjen SDA, PPID Pelaksana diamanatkan kepada Kepala Bagian Hukum 

dan Komunikasi Publik, dengan jabatan setingkat pejabat administrator. Fungsi kerja Bagian Hukum 

dan Komunikasi Publik, Ditjen SDA, dibagi dalam tiga subbagian; yaitu subbagian Advokasi, 

subbagian Perundang-undangan, dan subbagian Komunikasi Publik. Masing-masing dikepalai oleh 

Kepala subbagian (Kasubag), pejabat setingkat pejabat pengawas.

Ketiga subbagian berkoordinasi melakukan pengelolaan dokumentasi dan publikasi data dan 

informasi bidang penyelenggaraan, kelembagaan, sumber daya konstruksi serta fasilitasi pengelolaan 
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pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR. Struktur 

organisasi yang ada pada Ditjen SDA dapat dilihat pada gambar 11.

Gambar 11 : Struktur Organisasi Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR berdasarkan Permen PUPR No.15 Tahun 2015
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Gambar 12 : Struktur Organisasi Internal Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen SDA
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B.II.I. Organisasi PPID Pelaksana 
PPID Pelaksana Ditjen SDA tidak memiliki struktur organisasi yang disahkan secara 

formal. Namun struktur organisasi internal yang berlaku dan dijalankan pada unit organisasi 

dapat dilihat pada gambar 12.  

- Koordinasi Antar Unit dan Antar UPT/ Balai
Secara umum koordinasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana beserta jajarannya dalam 

penyelenggaraan pelayanan informasi publik yakni jadi rekomendasi agar lebih efektif 

dalam menjalin komunikasi dengan unit kerja di daerah.

Penting ada PIC pada masing-masing PPID agar jelas siapa yang bertanggungjawab, 
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untuk koordinasi. Hal ini dinilai cukup efektif, apalagi untuk berkoordinasi dengan UPT/ 

Balai yang berada di daerah. Pasalnya, diakui oleh PPID Pelaksana Ditjen SDA, secara 

struktur organisasi, terutama balai besar relatif lebih rumit dibandingkan dengan balai 

kecil ataupun unit organisasi direktorat yang ada di pusat. Kendati demikian, pelaksana 

PPID pusat tidak memungkiri bahwa masih ada kekurangan dari kualitas koordinasi untuk 

melaksanakan pelayanan informasi publik, terkait lambatnya respon untuk mengumpulkan 

data atau jawaban dari permohonan informasi. Sehingga untuk menanggulangi hal tersebut 

diperlukan sedikit pressure dari pelaksana PPID pusat kepada unit kerja terkait ataupun 

balai di masing-masing wilayah. 

Saat ini Ditjen SDA memiliki 34 UPT atau Balai Wilayah Sungai yang tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia yang selengkapnya tercantum pada Permen PUPR no 20 tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat. Berikut daftar balai yang tersebar di wilayah di Indonesia.

1. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang 

2. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

3. Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung

4. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana

5. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo

6. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas 

7. Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang 

8. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

9. Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung

10. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane 

11. Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian

12. Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy

13. Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh

14. Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan

15. Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru 

16. Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang 

17. Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi 

18. Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu

19. Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak

20. Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Kuala Kapuas 

21. Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda 

22. Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado
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23. Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo

24. Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu

25. Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari 

26. Balai Wilayah Sungai Bali Penida 

27. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram 

28. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang

29. Balai Wilayah Sungai Maluku Utara

30. Balai Wilayah Sungai Papua

31. Balai Wilayah Sungai Papua Barat 

32. Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam

33. Balai Wilayah Sungai Maluku

34. Balai Wilayah Sungai Papua Marauke 

- Komitmen Pimpinan 
Komitmen pimpinan terkait keterbukaan informasi publik maupun layanan informasi 

publik diakui cukup baik.  Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Dirjen selaku anggota tim 

pertimbangan PPID yang sempat menginstruksikan bahwa sebagai PPID Pelaksana pusat 

harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya untuk masyarakat. Hal tersebut juga 

sejalan dengan arahan Menteri PUPR selaku Pembina PPID yang sempat mengajak rapat 

kepada PPID Pelaksana di masing-masing Ditjen dan Badan terkait untuk membahas dan 

mengedepankan keterbukaan informasi publik. Dengan ini diharapkan fungsi dan tugas-

tugas PPID terkait dapat berjalan lebih optimal.

B.II.II. Sumber Daya 
- Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan penyelenggaraan terkait komunikasi 

publik dan pelayanan informasi publik di Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen 

SDA totalnya 28 orang. Untuk Subbagian Komunikasi Publik sendiri memiliki 8 orang 

pegawai yang keseluruhannya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan untuk 

Subbagian Advokasi dan Perundang-undangan berjumlah 20 orang, dengan 18 orang PNS 

dan 2 orang pegawai non PNS. 

Untuk standard kompetensi SDM, Secara teknis telah memenuhi kriteria, dimana untuk 

Subbagian Komunikasi Publik seluruhnya merupakan Sarjana Komunikasi. Begitu juga 

pada Subbagian Advokasi dan Perundang-undangan, 18 orang diantaranya merupakan 

Sarjana Hukum dan hanya dua orang dari non-hukum yakni Sarjana dan Diploma yang 
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diperuntukan bertanggungjawab pada pekerjaan administrasi.

Tabel 3 : Jumlah SDM di PPID Pelaksana Ditjen SDA

Subbag Komunikasi Publik

PNS
8 orang

0 orang
Non PNS

PNS
18 orang

2 orang
Non PNS

Subbag Advokasi dan
Perundangan-undangan

- Sumber Biaya
Total anggaran yang diberikan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan subbagian 

Komunikasi Publik Ditjen SDA tahun ini mencapai sekitar Rp 8 miliar - Rp 9 Miliar. 

Anggaran tersebut berasal dari APBN tahun ini. Dari total terssebut, Rp 222 juta diantaranya 

dianggarkan untuk keperluan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yakni fasilitasi 

pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Ditjen SDA. Hal ini juga diakui sebagai 

pendukung program Ditjen SDA. 

Menurut pendapat PPID Pelaksana Ditjen SDA bahwa dana tersebut dirasa sudah 

cukup untuk menopang kegiatan komunikasi publik di lingkungan Ditjen SDA tahun 

2017. Kendati demikian tidak menampik bahwa dalam kasus-kasus tertentu akan ada 

kemungkinan-kemungkinan kebutuhan yang melebihi dari anggaran. Namun diusahakan 

dana tersebut harus dimaksimalkan dan tidak boleh berlebih dari yang telah ditetapkan. 

Selain itu biasanya yang terjadi nanti di tengah-tengah tahun berjalan akan ada pemotongan 

anggaran dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, tanggung jawab PPID 

Pelaksana disini harus mensiasati bagaimana dana yang telah diberikan tersebut dicukupkan. 

Pasalnya terkait anggaran harus dapat dibagi secara proporsional agar pembangunan di 

bagian lain juga dapat berjalan beriringan.

 

- Sarana dan Prasarana 
Secara umum untuk sarana dan prasarana saat ini masih diakui sudah cukup memadai. 

Secara	 fisik	 sarana	 yang	 dimiliki	 diantaranya	 pojok	 informasi	 atau	 media	 center	 yang	

memberikan informasi umum tentang informasi program Ditjen SDA. Selain itu ada 
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bangunan (meja) dan ruang tunggu untuk keperluan pelayanan informasi publik. Saat ini 

Ditjen SDA juga memiliki infrastruktur seperti website sebagai sarana update informasi 

terkini untuk masyarakat luas. PPID Pelaksana Ditjen SDA mengatakan bahwa untuk tahun 

ini belum perlu melakukan penambahan sarana dan prasarana terkait kebutuhan komunikasi 

publik. 

B.II.III.Pengelolaan Informasi
- Sumber Informasi 

Sumber infomasi didapatkan dari unit-unit kerja lain di lingkungan Ditjen SDA yakni 

direktorat terkait dan UPT/ Balai di masing-masing wilayah. Perolehan data dan informasi 

tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan Direktorat atau Balai tersebut dengan 

menyesuaikan permintaan informasi dari pemohon informasi tersebut. Selain itu juga 

bekerjasama dengan unit-unit organisasi lain di lingkungan Kementerian PUPR seperti 

Pusdatin untuk penyediaan data pendukung lainnya.  

- Unggah Informasi ke Database
Petugas yang mengunggah informasi atau berita di lingkungan Ditjen SDA yakni 

Subbagian komunikasi publik. Secara personal dilakukan oleh kasubbag komunikasi 

publik atau bisa juga dilakukan oleh staf. Namun menejemen unggah berita di lingkungan 

Ditjen SDA tidak lepas dari koordinasi dengan Biro Komunikasi Publik Kementerian 

PUPR. Pasalnya menejemen penayangan informasi atau berita harus mengikuti aturan yang 

telah ditetapkan oleh Biro Komunikasi Publik, dimana penayangan berita untuk kegiatan 

pejabat pimpinan tinggi madya Ditjen SDA, dilakukan atau harus melalui persetujuan Biro 

Komunikasi Publik Kementeran PUPR dan dilanjutkan pada website utama Kementerian 

Gambar Media Center Ditjen SDA
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PUPR. Sedangkan berita untuk kegiatan tingkat pejabat pimpinan tinggi pratama ke 

bawah, dapat langsung di upload pada Subbagian Komunikasi Publik Ditjen SDA dan 

dapat langsung di upload di website Ditjen SDA Kementerian PUPR. 

Contohnya, jika ada acara bersama terkait kegiatan Menteri beserta Ditjen SDA, 

yang bertanggung jawab untuk melakukan publikasi atau mengupload berita dari Biro 

Komunikasi Publik Kementerian PUPR dan dimasukkan ke website utama (pu.go.id), dan 

untuk PPID Pelaksana Ditjen SDA hanya diberikan kewenangan untuk upload di website 

Ditjen SDA.

Selain berita terkini tentang SDA, informasi publik yang di unggah juga berupa laporan 

tentang kondisi SDA di seluruh wilayah serta proyek dan rencana strategis Ditjen SDA 

yang akan dan sedang dilakukan.

 

- Program Terkait Pengeloalan Informasi
Program yang sedang dijalankan tahun ini terkait pengelolaan informasi publik di 

lingkungan Ditjen SDA hanya program rutin yakni publikasi dari pelaksanaan rutin Ditjen 

SDA seperti upload berita, pembuatan press rilis. Selain itu juga ada produksi Majalah Air 

yang terbit setiap dua bulan sekali dicetak sebanyak 1.500 eksemplar. Tahun ini Ditjen 

SDA juga akan berpartisipasi dalam pameran. 

B.II.IV. Pelayanan Informasi
- Standar Operasional Procedure (SOP) 

Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan pelayanan infromasi publik di 

lingkungan Ditjen SDA, diakui telah selesai dibuat, meski masih menunggu penetapan 

atau pengesahan oleh pimpinan. Secara umum SOP yang berlaku di lingkungan Ditjen 

Gambar 13 : Bagan Alur SOP Pelayanan Informasi Publik

Masyarakat* Pelaksana PPID Ditjen SDA*

Pelaksana PPID Ditjen SDA*
Surat permohonan informasi**Surat permohonan
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Surat jawaban**
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SDA untuk pelayanan permohonan informasi publik terdiri dari beberapa tahapan. Proses 

tahapan pemohonan dan pelayanan informasi di lingkungan Ditjen SDA dapat dilihat pada 

gambar 13.

a. Permintaan atau permohonan informasi dari masyarakat (pemohon) masuk ke Ditjen 

SDA langsung atau melalui Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR.

b. Permohonan informasi yang diterima oleh PPID Pelaksana ditjen SDA di analisa untuk 

selanjutnya memberikan keputusan apakah permohonan informasi tersebut masuk 

kedalam informasi yang dikecualikan (dikembalikan ke pemohon), atau jika bukan 

merupakan informasi dikecualikan dilanjutkan kepada unit organisasi terkait seperti 

Direktorat atau Balai di wilayah terkait. 

c. PPID Pelaksana Ditjen SDA pusat membuat surat permohonan informasi kepada Direktorat 

atau Balai terkait untuk meminta bahan jawaban atas permohonan informasi tersebut. 

d. Selanjunya PPID Pelaksana pusat mendapatkan surat atau bahan jawaban dari Direktorat 

atau Balai terkait. 

e. Setelah mendapatkan bahan jawaban dari Direktorat atau Balai terkait, selanjutnya 

PPID Pelaksana pusat membuat konsep atau surat jawaban utuk pemohon informasi.

f. Jawaban atas permohonan informasi dikirimkan oleh PPID Pelaksana pusat kepada 

pemohon, dapat melalui email atau datang langsung ke Ditjen SDA. Selain itu jawaban 

informasi juga dapat dilanjutkan kepada Biro Komunikasi Publik, jika masuknya 

permohonan melalui Biro Komunikasi Publik PUPR.

  

- Permohonan Informasi 
Secara kuantitas, permohon informasi pada unit organisasi ini relatif tidak terlalu 

banyak. Setiap bulannya permohonan informasi yang masuk sekitar 1 sampai dengan 5 

permohonan. Sedangkan dari jenis informasi yang diminta lebih banyak terkait hal lelang 

proyek di lingkungan Ditjen SDA. Selain itu juga ada permintaan informasi dari pemohon 

yang mengadukan masalah terkait pengadaan barang dan jasa yang terdindikasi adanya 

praktik korupsi didalamnya.  

Pemohon informasi di lingkungan Ditjen SDA tidak terlalu beragam, diantaranya ada 

dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsultan, dan juga perusahaan (kontraktor) 

yang berkepentingan untuk menanyakan informasi pengadaan barang dan jasa pekerjaan 

SDA yang akan diselenggarakan Kementerian PUPR.
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- Program Pelayanan Informasi
Program yang sedang dijalankan tahun ini terkait pelayanan informasi publik di 

lingkungan Ditjen SDA salah satunya yakni ada pendampingan atau fasilitasi kepada 

Balai Besar Wilayalah Sungai Pompengan Jeneberang, Sulawesi Selatan terkait sengketa 

informasi publik, dimana ada permohonan informasi yang tidak segera di jawab. Saat ini 

Ditjen SDA juga tengah menyusun standar menejeman mutu (SMM) terkait pengelolaan 

pelayanan informasi yang salah satunya adalah merampungkan SOP pelayanan informasi.

B.II.V. Kendala
Adapun kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan pelayanan informasi diantaranya 

adalah balai-balai kurang responsif terkait terhadap permohonan infromasi. Hal tersebut 

berdampak kepada lamanya waktu tunggu jawaban dari pelayanan informasi kepada 

pemohon. 

Namun demikian diakui bahwa hal tersebut terjadi karena kemungkinan penuhnya 

pekerjaan di unit-unit organisasi atau balai terkait atau juga karena lamanya pengumpulan 

data untuk jawaban informasi yang di mohonkan. Terkait hal tersebut, terkadang pihak 

pelakasana PPID Pelaksana Ditjen SDA terkadang harus memaksa balai yang bertanggung 

jawab menyediakan bahan jawaban, sehingga dapat mempercepat waktu pelayanan 

informasi. 

Kendala tersebut juga tidak lepas dari karakter permohonan informasi di lingkungan 

Ditjen SDA yang kebutuhannya lebih detil dan kompleks. Hal tersebut yang membuat 

pelayanan informasi publik di lingkungan Ditjen SDA tidak bisa menyelesaikan 

permohonan layanan informasi dalam satu hari. Selain itu, harus hati-hati jangan sampai 

informasi dikecualikan terbuka ke publik.

Selain dari pihak pelaksana PPID, terkadang pemohon informasi juga yang tidak terlalu 

mengerti permasalahan, sehingga terkadang suka terjadi “salah alamat” pertanyaan. 

B.II.VI. Harapan
PPID Pelaksana pusat di lingkungan SDA berharap kedepannya semua balai di masing-

masing wilayah lebih menyadari atas keterbukaan infromasi publik di masing-masing 

wilayah sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan lebih intensif mengakses website SDA, dimana banyak sekali informasi-informasi 

yang diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi terkini maupun peraturan-

peraturan terbaru di lingkungan SDA. Dengan usaha tersebut, diharapkan balai-balai di  

masing-masing wilayah lebih memahami dan menjadi responsif terhadap pelayanan dan 
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keterbukaan infomasi publik. 

Selain itu dengan meningkatkan awareness, pelaksanaan keterbukaan informasi publik 

dapat terdistribusi sesuai porsinya di masing-masing wilayah sehingga tidak terlalu 

ketergantungan	 kepada	 PPID	 Pelaksana	 pusat.	 Dengan	 ini	 efisiensi	 waktu	 pelayanan	

informasi diharapkan dapat terwujud.
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PPID Pelaksana Ditjen
Bina Marga

B.III. PPID Pelaksana Ditjen Bina Marga

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Ditjen Bina Marga menyelenggarakan fungsi antara 

lain sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;

g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam unit organisasi Ditjen Bina Marga, PPID Pelaksana dijabat Kepala Bagian Hukum dan 

Komunikasi Publik, dengan jabatan setingkat pejabat administrator. Fungsi kerja Bagian Hukum 

dan Komunikasi Publik, Ditjen Bina Marga, dibagi dalam tiga subbagian; yaitu subbagian Advokasi, 

subbagian Perundang-undangan, dan subbagian Komunikasi Publik. Masing-masing dikepalai oleh 

Kepala subbagian (Kasubag), pejabat pengawas. 

Ketiga subbagian berkoordinasi melakukan pengelolaan dokumentasi dan publikasi data dan informasi 

serta fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. 

Struktur organisasi yang ada pada Ditjen Bina Marga dapat dilihat pada gambar 14. 
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Gambar 14 : Struktur Organisasi Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR berdasarkan Permen PUPR No.15 Tahun 2015

DIREKTORAT JENDERAL
BINA MARGA

DIREKTORAT
PRESERVASI

JALAN

DIREKTORAT
JEMBATAN

Bagian Kepegawaian,
Organisasi, dan

Tata Laksana

UPT/BALAI KELEOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Subdirektorat
Standar dan

Pedoman

Subdirektorat
Perencanaan &
Pemprograman

Subdirektorat
Teknik

Rekonstruksi

Subdirektorat
Teknik

Pemeliharaan

Subdirektorat
Pemantauan dan

Evaluasi

Subdirektorat
Teknik

Jembatan

Subdirektorat
Teknik Terowongan
& Jembatan Khusus

Subdirektorat
Manajemen dan

Evaluasi Jalan Daerah

Subdirektorat
Bimbingan Teknik

Jalan Daerah

Subdirektorat
Metropolitan dan

Kota Besar

Subdirektorat
Jalan Bebas
Hambatan

Subdirektorat
Pengadaan

Tanah

SUBBAG TU SUBBAG TU SUBBAG TU

Bagian
Keuangan

dan Umum

Bagian Hukum
dan Komunikasi

Publik

Bagian Pengelolaan
Barang Milik

Negara

DIREKTORAT
PEMBANGUNAN
JARINGAN JALAN

Subdirektorat
Keterpaduan

Perencanaan dan
Sistem Jaringan

Subdirektorat
Pemrograman

Subdirektorat
Analisa data dan

Pengembangan Sistem

Subdirektorat
Lingkungan dan

Keselamatan Jalan

Subdirektorat
Pemantauan
dan Evaluasi

SUBBAG TU

DIREKTORAT
PENGEMBANGAN

JALAN

Subdirektorat
Standar dan

Pedoman

Subdirektorat
Managemen
Konstruksi

Subdirektorat
Geometrik,

Perkerasan & Drainase

Subdirektorat
Geometrik &

Manajemen Lereng

Subdirektorat
Pemantauan dan

Evaluasi

SUBBAG TU

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

Subdirektorat
Standar dan

Pedoman

Subdirektorat
Perencanaan &
Pemprograman

Subdirektorat
Pemantauan dan

Evaluasi

DIREKTORAT JALAN
BEBAS HAMBATAN DAN

FASILITAS JALAN DAERAH

Gambar 15 : Struktur Organisasi Internal Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Bina Marga
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B.III.I. Organisasi PPID Pelaksana 
PPID Pelaksana Ditjen Bina Marga tidak memiliki struktur organisasi yang disahkan 

secara formal. Namun struktur organisasi internal yang berlaku dan dijalankan pada unit 

organisasi dapat dilihat pada gambar 15.  

- Koordinasi Antar Unit dan Antar UPT/ Balai
Dalam menyelenggarakan tugasnya, jajaran PPID pelaksana di lingkungan Ditjen Bina 

Marga melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait di lingkungan Bina Marga, 

maupun dengan unit-unit organisasi lain di lingkungan PUPR. Selain itu koordinasi juga 

dilakukan dengan balai-balai atau UPT yang tersebar di masing-masing wilayah di Indonesia. 

Secara sederhana koordinasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana beserta jajarannya dalam 

penyelenggaraan pelayanan informasi publik yakni menggunakan jejaring atau grup pesan 

singkat berbasis aplikasi, disamping juga menggunakan surat elektronik. Hal ini dinilai 

cukup efektif, apalagi untuk berkoordinasi dengan UPT atau balai yang berada di daerah. 
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Ditjen Bina Marga mempunyai 19 balai yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, 

dengan komposisi 8 balai besar dan 11 balai kecil. Koordinasi dengan seluruh balai yang 

tersebar di masing-masing diakui merupakan tantangan tersendiri. Pasalnya balai-balai di 

daerah diakui masih minim terhadap kesadaran akan pentingnya keterbukaan dan pelayanan 

informasi publik. Hal ini juga menjadi perhatian PPID pusat untuk menindaklanjuti dan 

mencari formula untuk menguatkan peran balai di masing-masing wilayah untuk menopang 

kebutuhan akan informasi terkini di daerah. Berikut ini nama-nama balai yang ada pada 

Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.

1. Balai Jembatan Khusus dan Terowongan

2. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta

3. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya

4. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Banjarmasin 

5. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan 

6. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang

7. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang

8. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII Makassar

9. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura

10. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang 

11. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Jambi

12. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan

13. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu

14. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado

15. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI Ambon

16. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh 

17. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram

18. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang

19. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari

- Komitmen Pimpinan 
Komitmen pimpinan terkait keterbukaan informasi publik maupun layanan informasi 

publik diakui cukup baik. Hal ini dibuktikan oleh sikap Direktur Jenderal (Dirjen) selaku 

anggota tim pertimbangan PPID yang intensif berkoordinasi dengan pelaksanaan untuk 

mewujudkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik yang lebih baik.  Hal tersebut 

juga sejalan dengan Menteri PUPR selaku Pembina PPID yang diakui sempat berkoordinasi 

langsung dengan Dirjen Bina Marga untuk meningkatkan anggaran untuk kebutuhan 
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komunikasi publik Ditjen Bina Marga. Dengan komitmen tersebut diharapkan fungsi dan 

tugas-tugas PPID terkait dapat berjalan lebih optimal.

B.III.II. Sumber Daya 
- Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada Bagian Hukum dan Komunikasi 

Publik di Ditjen Bina Marga mencapai 35 pegawai, dengan komposisi 30 orang bersatus 

PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan 5 orang non PNS. Sedangkan untuk subbagian Komunikasi 

Publik total SDM mencapai 13 orang, dimana 12 orang PNS dan 1 orang Non PNS.

Tabel 4 : Jumlah SDM di PPID Pelaksana Ditjen Bina Marga

Subbag Komunikasi Publik

PNS
12 orang

1 orang
Non PNS

PNS
18 orang

4 orang
Non PNS

Subbag Advokat dan
Perundang-undangan

Sementara itu, untuk standar kompetensi SDM, secara teknis telah memenuhi kriteria 

yang ditetapkan. Untuk yang subbagian advokasi dan perundang-undangan hampir 

seluruhnya memiliki latar belakang hukum. Sama halnya dengan subbagian komunikasi 

publik, dimana sebagian besar pergawai memiiliki latar belakang komunikasi. Selain itu 

juga ada yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan desain.

 

- Sumber Biaya
Total anggaran yang diberikan pada bagian Hukum dan Komunikasi Publik di 

lingkungan Ditjen Bina Marga tahun ini mencapai sekitar Rp 13 Miliar tahun ini. Anggaran 

tersebut	meningkat	sangat	signifikan	dari	tahun-tahun	sebelumnya,	dimana	pada	dua	tahun	

sebelumnya hanya Rp 4 Miliar. Sedangkan di tahun 2016 meningkat menjadi Rp 10 Miliar, 

kendati di tengah jalan dipotong sebesar Rp 2 Miliar oleh karena ada pemotongan anggaran 

tahun lalu. Anggaran tahun ini diakui telah cukup untuk menopang penyelenggaraan 

pelayanan dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Ditjen Bina Marga, sehingga 

secara tidak langsung target-target komunikasi publik tahun ini dapat tercapai.
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- Sarana dan Prasarana 
Secara umum untuk sarana dan prasarana saat ini masih diakui sudah cukup memadai. 

Secara	fisik	 sarana	 dan	 prasarana	 tidak	 terlalu	 banyak	 dibutuhkan	 tahun	 ini,	meski	 ada	

sedikit penambahan peralatan terkait kebutuhan komunikasi dan publikasi. Selain itu, 

saat ini Ditjen Bina Marga memiliki website, infrastruktur bangunan (meja) media center 

dan lain-lainnya untuk keperluan pelayanan dan keterbukaan informasi publik. Saat ini 

Ditjen Bina Marga juga telah memiliki sarana berupa aplikasi berbasis smart phone yang 

bernama	“jalan	kita”.	Hal	ini	diakui	cukup	siginifikan	membangun	interaksi	dan	masukan	

maupun pengaduan masyarakat kepada jalan-jalan yang telah rusak. Secara tidak langsung 

ini menjadi salah satu platform yang dapat mengoptimalkan pelayanan informasi publik di 

masyarakat.

B.III.III. Pengelolaan Informasi
- Sumber Informasi yang Didapatkan 

Selama ini infomasi didapatkan dari unit-unit organisasi lain di lingkungan 

Kementerian PUPR. Selain itu sumber data dan informasi juga diperolah dari unit 

kerja ataupun dari UPT atau balai-balai Ditjen Ditjen Bina Marga yang tersebar di 

masing-masing wilayah. Perolehan data dan informasi tersebut dilakukan dengan 

berkoordinasi dengan Direktorat atau Balai tersebut dengan menyesuaikan permintaan 

informasi dari pemohon informasi tersebut.

  

- Unggah Informasi ke Database
Petugas yang mengunggah informasi atau berita di lingkungan Ditjen Bina 

Marga yakni subbagian komunikasi publik. Secara personal dilakukan oleh staf di 

subbagian komunikasi publik yang telah diberikan tanggungjawab atas pekerjaan 

tersebut. Manejemen unggah berita di lingkungan Ditjen Bina Marga tidak lepas dari 

koordinasi dengan Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. Pasalnya manejemen 

penayangan informasi atau berita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh 

Biro Komuunikasi Publik, dimana penayangan berita untuk kegiatan pejabat tinggi 

madya Ditjen Bina Marga, dilakukan atau harus melalui persetujuan Biro Komunikasi 

Publik Kementeran PUPR dan dilanjutkan pada website utama Kementerian PUPR. 

Sedangkan berita untuk kegiatan pejabat tinggi pratama ke bawah, dapat langsung di 

upload pada Subbagian Komunikasi Publik Ditjen Bina Marga dan dapat langsung di 

upload di website Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.
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- Program Terkait pengelolaan Informasi
Untuk pengaduan masyarakat Ditjen Bina Marga juga telah memiliki aplikasi 

“Jalan Kita” yang sudah dapat diunduh pada smart phone berbasis android. Aplikasi 

ini sangat membantu dalam hal pelaporan masyarakat terkait informasi jalan rusak, 

lokasinya dan kondisi jalan yang di representasikan dengan dokumentasi yang dikirim 

melalui aplikasi tersebut. 

Ditjen Bina Marga juga memiliki program rutin yang setiap tahunnya, diantaranya 

adalah penerbitan majalah tentang bina marga, pembuatan press rilis, penulisan berita 

yang ditargetkan tahun ini sebanyak 17.000 berita tahun ini, serta publikasi-publikasi 

rutin lainnya.

 

B.III.IV. Pelayanan Informasi
- Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan pelayanan infromasi publik di 

lingkungan Ditjen Bina Marga, diakui telah selesai dibuat, meski masih menunggu 

penetapan atau pengesahan oleh pimpinan. Secara umum SOP yang berlaku di lingkungan 

Ditjen Bina Marga untuk pelayanan permohonan informasi publik terdiri dari beberapa 

tahapan.

a. Pemohon informasi di Direktorat Jenderal Bina Marga dapat dilakukan secara online 

melalui situs http://www.pu.go.id/layananinformasi/ppid), datang langsung, mengirim 

surat lewat pos, atau melalui media layanan surel di kompubm@gmail.com atau 

pipbinamarga@gmail.com. 

b. Permohonan akan diterima oleh Sekretariat PPID pusat atau tempat pelayanan berada 

pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Balai. 

c. Permohonan Informasi yang dikirim tanpa identitas pengirim dan persyaratan 

administrasi lainnya tidak akan dilayani.

d. Permohonan Informasi yang tidak memenuhi syarat atau informasi yang diminta 

termasuk dalam infromasi di kecualikan, akan dijawab penolakan dengan menyebutkan 

alasannya 

e. PPID Pelaksana akan menelaah informasi kemudian menyusun dan menyiapkan 

data/informasi yang diminta dengan berkoordinasi dengan PPID Daerah atau ke Unit 

Pelaksana Teknis.

f. Pelayanan Permohonan Informasi yang disampaikan melalui situs akan dijawab melalui 

situs (http://www.pu.go.id) dan harus sudah ditayangkan paling lambat 10 (sepuluh) hari 

kerja sejak diterimanya permohonan informasi masyarakat tersebut. Jika PPID Pelaksana 
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Ditjen Bina Marga belum dapat memberi jawaban maka dapat memperpanjang waktu, 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan tertulis.

g. Permintaan informasi yang disampaikan dengan datang langsung, surat pos, dan surel, 

akan dijawab sesuai dengan media penyampaian Pelayanan Informasi Publik.

h. Pelayanan Informasi Publik yang disampaikan melalui layanan telepon atau media 

sosial lainnya (facebook dan twitter) akan diarahkan untuk mendapatkan penjelasan 

lebih lanjut mengenai materi yang diajukan, maka pemohon informasi harus datang 

langsung/mengirim surel/surat pos. 

i. Ketetapan dalam UU Pelayanan informasi publik 10+7 hari kerja. Badan publik tidak 

boleh menambah lagi. PPID Bina Marga harus merevisi ketentuan tersebut. 

j. Sengketa informasi bisa terjadi karena perbedaan pemahaman antara Pelaksanaan PPID 

Ditjen Bina Marga dengan pemohon informasi yang menimbulkan ketidakpuasan atau 

keberatan. Mekanisme penyelesaian sengketa mengacu Surat Edaran Menteri PUPR.

Gambar 16 : Diagram Alir SOP Pelayanan Infromasi Ditjen Bina Marga
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- Permohonan Informasi 
Secara kuantitas, permohonan informasi pada unit organisasi ini relatif lebih banyak 

berupa saran dan pengaduan dari masyarakat dibandingkan dengan permohonan 

informasi. Setiap bulannya permohonan informasi yang masuk sekitar 5-6 permohonan, 

sedangkan permohonan yang sifatnya saran dan pengaduan mencapai 30 permohonan 

setiap bulannya. Permohonan informasi biasanya datang dari berbagai macam elemen 

maysarakat, antara lain dari masyarakat langsung atau melalui Ormas, LSM (Lembaga 

Swadaya Masyarakat), konsultan maupun kontraktor, kalangan mahasiswa atau 

akademisi, intansi pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LIPI/ 

Lembaga Ilmu Pendidikan Tinggi), serta instansi di daerah. 

Sementara itu, dari jenis informasi yang dimohonkan juga relatif cukup beragam, 

mulai dari cek harga appraisal tanah terkait ganti rugi untuk pembangunan jalan, 

informasi tender atau lelang proyek, permintaan data untuk kebutuhan riset penelitian, 

serta permintaan data spasial jalan, jembatan, dan lain-lainnya. Permohonan informasi 

biasanya diselesaikan atau dijawab paling cepat bisa 1 hari kerja atau selambat-

lambatnya sesuai dengan SOP dan perundang-undangan keterbukaan informasi publik. 

Waktu penyelesaian permohonan informasi biasanya akan bergantung kepada tingkat 

kompleksitas pertanyaan serta kesiapan data-data yang ada di masing-masing unit kerja 

terkait. Tidak menutup kemungkinan ada kasus yang memakan waktu lama seperti 

sengketa lahan. Sedangkan untuk permohonan informasi yang sifatnya pengaduan 

biasanya paling lambat dapat memakan waktu sampai 3 bulan.

- Program Pelayanan Informasi
Program yang sedang dijalankan tahun ini terkait pengelolaan informasi publik di 

lingkungan Ditjen Bina Marga, salah satunya pendampingan atau fasilitasi kepada UPT/

Balai di seluruh wilayah. PPID Pelaksana akan memberikan panduan terkait pengelolaan 

dan pelayanan infromasi publik, yang nantinya akan dievaluasi setiap dua bulan. Hal ini juga 

diyakini	dapat	meningkatkan	efektifitas	dan	efisiensi	kerja	dalam	melaksanakan	pelayanan	

informasi publik, mengingat cukup banyak cakupan isu-isu yang dilayani oleh Ditjen Bina 

Marga. Selain itu juga ada program kerjasama dengan media-media lokal maupun nasional 

baik cetak, maupun elektronik untuk di balai/ UPT di daerah seperti yang telah dilakukan 

oleh balai di Surabaya. PPID pelaksana Ditjen Bina Marga juga berencana akan melakukan 

pelatihan (in house training) yang bekerjasama dengan media nasional.
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B.III.V.  Kendala
Adapun kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan pelayanan informasi diantaranya 

adalah koordinasi, baik dengan unit-unit organisasi lain, unit kerja, maupun dengan balai /

UPT di daerah. Unit organisasi lain, unit kerja, atau balai/UPT terkadang kurang responsif 

dalam menanggapi permintaan data terkait terhadap permohonan informasi. Hal tersebut 

berdampak kepada lamanya waktu tunggu jawaban dari pelayanan informasi kepada 

pemohon. Hal ini diakui sedikit-banyaknya disebabkan karena kurangnya awareness 

terhadap pentingnya pelayanan dan pengelolaan informasi publik. Kemungkinan lain, hal 

tersebut terjadi dapat juga disebabkan padatnya pekerjaan di unit-unit organisasi lain.

B.III.VI. Harapan
PPID Pelaksana pusat di lingkungan Bina Marga berharap kedepannya semua balai atau 

UPT di masing-masing wilayah dapat meningkatkan kesadaran pelayanan dan pengelolaan 

infromasi publik di masing-masing wilayah sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah 

ditetapkan. Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan pelaksanaan keterbukaan 

informasi publik dapat terdistribusi sesuai porsinya di masing-masing wilayah sehingga 

tidak	 terlalu	 ketergantungan	 kepada	 PPID	 Pelaksana	 pusat.	 Dengan	 ini	 efisiensi	 waktu	

pelayanan informasi diharapkan dapat terwujud.

Pojok Informasi Ditjen Bina Marga
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PPID Pelaksana Ditjen
Cipta Karya

B.IV. PPID Pelaksana Ditjen Cipta Karya

Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan 

penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, Pengembangan sistem 

pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas Ditjen Cipta Karya menyelenggarakan fungsi antara lain: 

a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan pemukiman, pembinaan 

penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem 

pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan pemukiman, pembinaan 

penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan 

sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan 

pemukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air 

minum,  pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta 

persampahan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan  

pemukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air 

minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta  

persampahan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan pemukiman, 



47

Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR 2017

SUBBAG TU

Gambar 17 : Struktur Organisasi Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR
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pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum,   

pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam unit organisasi Ditjen Cipta Karya, PPID Pelaksana dijabat Kepala Bagian (Kabag) 

Hukum dan Komunikasi Publik, dengan tingkat jabatan pejabat administrator. Fungsi kerja 

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Cipta Karya, dibagi dalam tiga subbagian; 

yaitu subbagian Advokasi, subbagian Perundang-undangan, dan subbagian Komunikasi 

Publik. Masing-masing dikepalai oleh Kepala subbagian (Kasubag), pejabat setingkat pejabat 

pengawas. Ketiga subbagian berkoordinasi melakukan pengelolaan dokumentasi dan publikasi 

data dan informasi serta fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Ditjen 

Cipta Karya Kementerian PUPR. Struktur organisasi yang ada pada Ditjen Cipta Karya dapat 

dilihat pada gambar 17.

B.IV.I. Organisasi PPID Pelaksana 
PPID Pelaksana Ditjen Cipta Karya tidak memiliki struktur organisasi yang disahkan 

secara formal. Namun struktur organisasi internal yang berlaku dan dijalankan pada 

unit organisasi dapat dilihat pada gambar 18.  
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- Koordinasi Antar Unit dan Antar UPT/ Balai
Dalam menyelenggarakan pelayanan dan keterbukaan informasi publik, PPID pelaksana 

Ditjen Cipta Karya pusat selalu berkoordinasi dengan seluruh Balai atau UPT yang ada 

yakni Balai Teknik Air Minum dan Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman. 

Setiap Balai atau UPT memiliki satuan keja (Satker) pada masing-masing wilayah di 

Indonesia. Saat ini Ditjen Cipta Karya memiliki 34 PPK yang tersebar di 34 provinsi 

seluruh indonesia. 

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan unit organisasi lain serta satuan kerja lain 

yang terkait. Salah satu cara melakukan koordinasi melalui surat elektronik, telepon, hingga 

grup pesan singkat berbasis aplikasi. Dengan ini diharapkan pelaksanaan informasi publik 

dapat berjalan dengan optimal baik di lingkungan Kementerian (pusat) maupun di daerah.

- Komitmen Pimpinan 
PPID pelaksana mengaku bahwa pimpinan memiliki komitmen untuk mendukung 

penyelenggaraan komunikasi publik di Ditjen Cipta Karya. Pasalnya pelayanan dan 

pengelolaan informasi publik sangat penting untuk memberikan citra di masyarakat. 

Pimpinan berkomitmen bahwa setiap pekerjaan yang akan dan telah direalisasikan oleh 

Ditjen Cipta Karya perlu diketahui oleh masyarakat luas. Hal tersebut juga sejalan dengan 

Menteri PUPR selaku Pembina PPID yang sempat mengajak rapat kepada PPID Pelaksana 

di masing-masing Ditjen dan Badan terkait untuk membahas dan mengedepankan 

keterbukaan informasi publik. Dengan ini diharap kan fungsi dan tugas-tugas PPID terkait 

dapat berjalan lebih optimal.

B.IV.II. Sumber Daya 
- Sumber Daya Manusia (SDM) 

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) bagian hukum dan komunikasi publik sebanyak 

30 orang. Terdiri dari 20 orang berstatus PNS (pegawai negeri sipil) dan 10 orang non PNS. 

Masing-masing subbagian memiliki 10 orang pegawai.

Standard kompetensi SDM secara teknis telah memenuhi kriteria. Subbagian 

Gambar 18 : Struktur Organisasi Internal Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Cipta Karya
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Komunikasi Publik memiliki sebagian besar lulusan sarjana. Selain itu ada lulusan D3 serta 

SLTA. Latar belakang atau keahlian teknis yang dimiliki adalah publikasi, komunikasi, 

fotographi, videographi, dan design. Sementara untuk subbagian Advokasi dan Perundang-

undangan juga memiliki kompetensi SDM yang telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan. 

Seluruhnya merupakan Sarjana Hukum.

JUMLAH SDM
DITJEN CIPTA
KARYA

Tabel 5 : Jumlah SDM
Ditjen Cipta Karya

Subbag Komunikasi Publik

10
orang

10
orang

10
orang

Subbag Advokasi

Subbag Perundangan-
undangan

- Sumber Biaya
Anggaran yang diberikan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Subbagian 

Komunikasi Publik Ditjen Cipta Karya tahun ini mencapai Rp 13 Miliar. Anggaran tersebut 

berasal dari APBN tahun ini. Dari total tersebut, sebesar Rp 5 miliar digunakan untuk 

Komunikasi Publik, sedangkan sisanya sebesar Rp 8 Miliar digunakan untuk anggaran 

bagian Hukum dan Perundang-undangan

Menurut pendapat PPID Pelaksana, dana tersebut dirasa sudah cukup untuk menopang 

kegiatan komunikasi publik di dilingkungan Ditjen Cipta Karya tahun 2017. Serapan 

anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa kegiatan komunikasi publik seperti 

penerbitan majalah/bulletin internal, pemeran, peresmian-peresmian, serta beberapa 

program pembinaan untuk satuan kerja di masing-masing daerah.

- Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk keperluan penyelenggaraan komunikasi 

publik diakui oleh PPID Pelaksana sudah cukup memadai. Saat ini Ditjen Cipta Karya 

memiliki infrastruktur diantaranya bangunan (meja), pojok informasi sebagai sarana untuk 

informasi ke masyarakat yang datang langsung. Ditjen Cipta Karya juga memiliki website 

untuk publikasi elektronik kepada masyarakat. Selain itu, PPID Pelaksana telah memiliki 

peralatan pendukung lainnya seperti kamera, handycam, drone, kamera video, komputer 
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dan lain-lainnya untuk keperluan pelayanan dan pengelolaan informasi publik. PPID 

Pelaksana Ditjen Cipta Karya mengatakan bahwa untuk tahun ini tidak banyak melakukan 

penambahan	 sarana	 dan	 prasarana	 fisik	 terkait	 kebutuhan	 komunikasi	 dan	 pelayanan	

informasi publik.

Pojok Informasi Ditjen Cipta Karya

B.IV.III. Pengelolaan Informasi
- Sumber Informasi yang Didapatkan 

Selama ini infomasi didapatkan dari unit-unit organisasi lain di lingkungan Ditjen Cipta 

Karya yakni direktorat terkait dan Satuan Kerja di masing-masing wilayah yang tersebar 

di 34 provinsi. Perolehan data dan informasi tersebut dilakukan dengan berkoordinasi 

dengan Direktorat atau Satuan Kerja tersebut dengan menyesuaikan permintaan informasi 

dari pemohon informasi tersebut. Koordinasi biasanya dilakukan dengan surat elektronik, 

pesan singkat, telepon, ataupun tatap muka (komunikasi langsung). 

- Unggah Informasi ke Database
Yang bertugas upload informasi atau berita di lingkungan Ditjen Cipta Karya yakni 

subbagian komunikasi publik. Secara personal dilakukan oleh staf yang ditugaskan. 

Informasi dapat berupa press rilis, peraturan, maupun berita kegiatan Ditjen Cipta Karya. 

Menejemen unggah berita di lingkungan Ditjen Cipta Karya tidak lepas dari koordinasi 

dengan Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. Pasalnya menejemen penayangan 

informasi atau berita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Biro Komunikasi 

Publik, dimana penayangan berita untuk kegiatan eselon I Ditjen Cipta Karya, dilakukan 

atau harus melalui persetujuan Biro Komunikasi Publik Kementeran PUPR dan dilanjutkan 
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pada website utama Kementerian PUPR. Sedangkan berita untuk kegiatan eselon II ke-

bawah, dapat langsung di upload pada Subbagian Komunikasi Publik Ditjen Cipta Karya 

dan dapat langsung diunggah pada website Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

 

- Program Terkait Pengelolaan Informasi
Program terkait pelayanan infromasi publik yang akan dijalankan oleh Ditjen Cipta 

Karya tahun ini diantaranya pembuatan majalah/buletin internal bulanan sebanyak 1.500 - 

2.000 eksemplar. Majalah ini didistrisbusikan di lingkungan Kementerian PUPR, Balai dan  

Satker di masing-masing wilayah. Distribusi ke masyarakat umumnya hanya waktu-waktu 

tertentu, misalnya saat penyelenggaraan pameran. 

Untuk publikasi, tahun ini Ditrjen Cipta Karya berencana akan membuat advetorial di 

media cetak, penanyangan publikasi di televisi, pameran-pameran. 

 

B.IV.IV. Pelayanan Informasi
- Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan pelayanan informasi publik di 

lingkungan Ditjen Cipta Karya sudah disusun, namun masih perlu di cek ulang untuk 

finalisasi.	Selain	itu	pengesahan	juga	belum	dilakukan.	Secara	umum	SOP	yang	berlaku	di	

lingkungan Ditjen Cipta Karya untuk pelayanan permohonan informasi publik terdiri dari 

beberapa tahapan, sebagai berikut;

a. Permintaan atau permohonan informasi dari masyarakat (pemohon) masuk ke Ditjen 

Cipta Karya langsung atau melalui Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR.

b. PPID Pelaksana Ditjen Cipta Karya pusat bekoordinasi dengan unit-unit kerja terkait 

untuk meminta data atau bahan untuk jawaban atas permohonan informasi. 

c. PPID Pelaksana pusat mendapatkan surat atau bahan jawaban dari unit-unit kerja 

terkiat. 

d. Setelah mendapatkan bahan jawaban, selanjutnya PPID Pelaksana pusat membuat 

konsep atau surat jawaban utuk pemohon informasi.

e. Jawaban atas permohonan informasi dikirimkan oleh PPID Pelaksana pusat kepada 

pemohon, dapat melalui email atau datang langsung ke Ditjen Cipta Karya. Selain 

itu jawaban informasi juga dapat dilanjutkan kepada Biro Komunikasi Publik, jika 

masuknya permohonan melalui Biro Komunikasi Publik PUPR.

- Permohonan Informasi 
Permohonan informasi di Ditjen Cipta Karya setiap bulan rata-rata melayani 5 
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pemohonan. Sementara dari jenis informasi yang dimohonkan lebih banyak terkait hal 

kegiatan proyek atau pekerjaan Ditjen Cipta Karya, serta sumber referensi untuk riset. 

Pemohon informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya tidak terlalu beragam, diantaranya 

dari masyarakat yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkepentingan 

untuk menanyakan informasi pengadaan barang dan jasa pekerjaan Ditjen Cipta Karya.  

Selain itu juga ada dari kalangan Mahasiswa untuk keperluan riset.

Waktu pelayanan informasi publik di Ditjen Cipta Karya relatif cukup lama. Diakui oleh 

PPID pelaksana bahwa waktu paling cepat untuk menjawab permohonan infromasi sekitar 7 

hari kerja seminggu. Hal ini disebabkan oleh koordinasi yang kurang lancar, terutama dengan 

satuan kerja di daerah. Pasalnya personel satuan kerja di daerah relatif sedikit jumlahnya.

  

- Program Pelayanan Informasi
Untuk tahun ini program pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Ditjen 

Cipta Karya diantaranya adalah merampungkan SOP untuk pelayanan informasi publik. 

Selain itu untuk meningkatkan pelayanan infromasi di daerah baik dari segi kepuasan dan 

ketepatan waktu pelayanan, saat ini PPID Pelaksana  Ditjen Cipta Karya akan melakukan 

pelatihan kepada Satker-satker yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Pelatihan 

ini diharapkan menjadi bekal untuk Satker memberikan layanan informasi publik untuk 

masyarakat lokal di wilayah setempat lebih akurat dan cepat. 

B.IV.V. Kendala
Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan infromasi publik di Ditjen Cipta Karya 

salah satunya adalah lambatnya waktu pelayanan infromasi. Hal tersebut terjadi terutama 

jika data atau jawaban yang dimohonkan berhubungan dengan kegiatan Balai atau Satker 

di daerah. Pasalnya koordinasi permintaan data atau bahan jawaban kepada Balai atau 

Satker diakui cukup membutuhkan waktu lebih. PPID Pelaksana mengakui bahwa hal 

tersebut terjadi tidak lepas dari kurangnya jumlah sumber daya manusia yang bertugas di 

menangani permintaan infromasi di Balai atau Satker di daerah.

 

B.IV.VI. Harapan
PPID Pelaksana pusat di lingkungan Ditjen Cipta Karya memiliki harapan bahwa 

pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan lebih baik. Hal ini didukung dengan 

peningkatan kesadaran seluruh stake holder terkait, baik pada unit-unit kerja direktorat 

Cipta Karya dan khususnya UPT/satuan kerja di masing-masing wilayah. Dengan ini 

performa pelayanan informasi dapat lebih baik dari sebelumnya.
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PPID Pelaksana
Ditjen Penyediaan
Perumahan

B.V. PPID Pelaksana Ditjen Penyediaan Perumahan

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan 

menyelenggarakan fungsi, yaitu:

a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan  

 rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan perumahan;

d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan  

 perumahan;

e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;

g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

B.V.I. Organisasi PPID Pelaksana
Satuan kerja yang bertanggung jawab mengelola informasi dan dokumentasi Direktorat 

Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR adalah Bagian Hukum dan Komunikasi 

Publik. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana 

diemban oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Komunikasi Publik yang merupakan 

pejabat administrator. Satuan kerja ini, terdiri dari tiga subbagian antara lain, Subbagian 

Advokasi, Perundang-undangan, dan Komunikasi Publik, yang masing-masing dikepalai 

Kepala Subbagian (Kasubbag/pejabat pengawas). Struktur organisasi di lingkungan Ditjen 

Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR dapat dilihat pada gambar 19.  
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Gambar 20 : Struktur Organisasi Internal PPID pelaksana Ditjen Penyediaan Perumahan
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Gambar 19 : Struktur Organisasi Ditjen Penyediaan Perumahan berdasarkan Permen PUPR No.15 Tahun 2015
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PPID Pelaksana Ditjen Penyediaan Perumahan tidak memiliki struktur organisasi yang 

disahkan secara formal. Namun struktur organisasi internal yang berlaku dan dijalankan 

pada unit organisasi dapat dilihat pada gambar 20.

- Koordinasi Antar Unit dan Antar UPT/ Balai
Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan dan keterbukaan informasi publik (KIP) di 

ingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan selalu berkoordinasi semua bagian atau satuan 

kerja. Selain itu, juga berkoordinasi dengan unit organisasi lain seperti Direktorat Jenderal 

Pembiayaan Perumahan. Koordinasi yang dilakukan dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, diantaranya dengan menggunakan pesan singkat, surat elektronik, bahkan langsung 

tatap muka atau “door to door“ jika memang kebutuhannya mendesak.  

Tahun lalu Ditjen Penyediaan Perumahan baru saja membentuk Satuan Kerja Non 

Vertikal Tertentu (SNVT) yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia sebagai upaya 
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percepatan program serta pengawasan pembangunan rumah untuk masyarakat dan 

meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. PPID Pelaksana Ditjen 

Penyediaan Perumahan mengakui sedang mulai membangun koordinasi terkait publikasi 

kepada	SNVT	di	daerah.	Pasalnya	proyek	fisik	terkait	pelaksanaan	penyediaan	perumahan	

justru lebih banyak berada di daerah (lapangan). Kendati demikian, saat ini pelaksanannya 

diakui masih dalam tahap pengenalan kepada masyarakat serta membangun kompetensi 

terkait hal keterbukaan informasi publik di masing-masing SNVT. Dengan ini diharapkan 

pelayanan serta keterbukaan informasi publik dapat lebih efektif menyentuh masyarakat 

luas di masing-masing daerah.

 

-  Komitmen Pimpinan 
Komitmen pimpinan diakui sangat mendukung dalam rangka penyelenggaraan 

keterbukaan dan pelayanan informasi publik. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya 

anggaran dana untuk kebutuhan tersebut tahun ini. Meskipun baru ada pergantian 

kepemimpinan, tetapi komitmen pemimpin baru membawa perubahan besar terhadap 

pelayanan serta keterbukaan informasi publik di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan. 

Hal ini diyakini sangat penting, karena komando pimpinan secara langsung dirasa lebih 

efektif. Selain itu komitmen Dirjen selaku anggota tim pertimbangan PPID juga dirasa 

cukup baik. Dirjen juga kooperatif dalam hal keterbukaan informasi publik. Misalnya, 

tidak menolak untuk melakukan wawancara dengan media atau wartawan. Hal tersebut 

juga sejalan dengan Menteri PUPR selaku Pembina PPID yang sempat mengajak rapat 

kepada PPID Pelaksana di masing-masing Ditjen dan Badan terkait untuk membahas dan 

mengedepankan keterbukaan informasi publik. Dengan ini diharapkan fungsi dan tugas-

tugas PPID terkait dapat berjalan lebih optimal.

B.V.II. Sumber Daya 
-  Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan komunikasi dan pelayanan informasi 

publik (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik) mencapai 22 orang pegawai, terdiri dari 11 

yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 11 non PNS. Khusus subbagian Komunikasi 

Publik hanya ada 9 staf, dimana 5 statusnya sebagai PNS, dan 4 sisanya non PNS. Sisanya 

berada pada Subbagian Advokasi dan Perundang-undangan dengan jumlah PNS sebanyak 

6 orang dan yang lainnya non PNS.

Secara umum kompetensi SDM tersebut telah memenuhi standar kompetensi dengan 

latar belakang sarjana hukum, komunikasi, teknik, dan juga desain. Untuk Subbagian 
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Komunikasi Publik terdapat 4 orang dengan latar belakang sarjana komunikasi. Sisanya 

merupakan memilki latar belakang hukum dan teknik, serta desain.

Tabel 7 : Jumlah SDM di PPID Pelaksana
 Ditjen Penyedin Perumahan

Subbag Komunikasi Publik

PNS
5 orang

4 orang
Non PNS

PNS
6 orang

7 orang
Non PNS

Subbag Advokasi dan
Perundangan-undangan

- Sumber Biaya
Total anggaran yang diberikan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Bagian 

Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan tahun ini mencapai sekitar 

Rp 16,1 Miliar. Anggaran tersebut berasal dari APBN tahun ini. Dari total tersebut, Rp 

3,7 Miliar diantaranya dianggarkan untuk keperluan Subbagian Perundang-undangan. 

Sedangkan 2,4 Miliar untuk keperluan Subbagian advokasi, dan sisanya Rp Miliar 10 

untuk Subbagian Komunikasi Publik. 

Anggaran	Subbagian	Komunikasi	Publik	tahun	ini	diakui	naik	sangat	signifikan,	hampir	

10 kal lipat dari tahun sebelumnya. Pasalnya, untuk kebutuhan komunikasi publik Ditjen 

Perumahan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat luas terkait kegiatan 

penyediaan perumahan di seluruh Indonesia. Dana tersebut nantinya akan diusahakan untuk 

dimaksimalkan untuk menyelenggarakan keterbukaan dan pelayanan informasi kepada 

masyarakat luas, baik berupa produk publikasi maupun pelayanan pengaduan masyarakat.

 

- Sarana dan Prasarana
Secara umum untuk sarana dan prasarana saat ini diakui sudah cukup memadai. Saat 

ini Ditjen Penyediaan Perumahan memiliki sarana dan prasarana berupa komputer yang 

cukup baik kondisinya. Kamera untuk keperluan dokumentasi yang juga sudah bagus 

spesifikasinya.	Selain	 itu	 juga	 sudah	ada	website	yang	 terintegrasi	dengan	Kementerian	

PUPR, dan berjalan cukup baik. 
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B.V.III. Pengelolaan Informasi
- Sumber Informasi 

Selama ini infomasi diperoleh dari unit-unit organisasi lain, yakni Direktorat-direktorat 

di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan serta dari SNVT yang berada di daerah-

daerah. Perolehan data dan informasi tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan unit-

unit kerja pada masing-masing direktorat atau SNVT dengan menyesuaikan permohonan 

informasi dari pemohon.

 

- Unggah Informasi ke Database
Yang bertugas upload informasi atau berita di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan 

yakni Subbagian Komunikasi Publik. Secara personal dilakukan oleh Kasubbag 

komunikasi publik atau bisa juga dilakukan oleh staf-stafnya. Namun menejemen upload 

berita di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan tidak lepas dari koordinasi dengan Biro 

Komunikasi Publik Kementerian PUPR. Pasalnya menejemen penayangan informasi atau 

berita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Biro Komunikasi Publik, dimana 

penayangan berita untuk kegiatan pejabat tinggi madya Ditjen Penyediaan Perumahan, 

harus melalui persetujuan Biro Komunikasi Publik, baru kemudian di unggah ke website 

utama Kementerian PUPR. Sedangkan berita untuk kegiatan pejabat tinggi pratama ke 

bawah, dapat langsung di upload pada Subbagian Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan 

Perumahan dan dapat langsung di upload di website Ditjen Penyediaan Perumahan 

Kementerian PUPR. 

Contohnya, jika ada acara bersama terkait kegiatan Menteri beserta Ditjen Penyediaan 

Perumahan, yang bertanggungjawab untuk melakukan publikasi atau mengunduh berita 

adalah dari Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR untuk dimasukkan ke website 

utama (pu.go.id), sedangkan utuk Subbagaian Komuikasi Publik Ditjen Penyediaan 

Perumahan hanya diberikan kewenangan untuk upload di website Ditjen Penyediaan 

Perumahan. Kendati demikian, dalam acara bersama tersebut tanggung jawab pembuatan 

press release atau pemberitaan pejabat tinggi madya Ditjen Penyedian Perumahan tetap 

dibebankan kepada Subbagian Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan, yang 

kemudian di email ke Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR untuk di upload.

- Program Pengelolaan Informasi
Program terkait pengelolaan dan keterbukaan informasi yang sedang berjalan masih 

seputar di kegiatan rutin tahunan, seperti penerbitan majalah per tiga bulanan, pembuatan 

rilis untuk kegiatan-kegiatan Ditjen Penyediaan Perumahan. Ada juga pameran tahun 
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ini, konfrensi pers dengan dan gathering dengan wartawan. Sementara itu dalam rencana 

program pengembangan informasi dan publikasi tahun ini, juga diadakan beberapa pelatihan, 

diantaranya	pelatihan	penulisan	berita,	fotografi	dan	videografi.	Rencananya	akan	diadakan	

pembuatan	film	 tentang	keproyekan	penyediaan	perumahan.	Untuk	pemberitaan	publik,	

tahun ini PPID Pelaksana di Ditjen Penyediaan Peumahan ditargetkan dapat memproduksi 

3.000 berita. 

B.V.IV. Pelayanan Informasi
- Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Ditjen Penyediaan Perumahan telah memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP) 

terkait pelayanan informasi publik, tetapi belum disahkan. Secara umum SOP yang berlaku 

di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan untuk pelayanan permohonan informasi 

publik yang terkait :

a. Penerimaan permohonan informasi dari masyarakat (pemohon) ke Ditjen Penyediaan 

Perumahan secara langsung atau melalui Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR.

b. Permohonan informasi dari Staf komunikasi publik di lanjutkan ke koordinator untuk 

diserahkan kepada unit-unit kerja yang menguasai bahan jawaban dari informasi 

yang diminta.

c. Unit-unit kerja yang menguasai bahan informasi mengolah dan menyiapkan bahan  

 jawaban serta pendukung untuk dikumpulkan menjadi jawaban yang dibutuhkan.

d. Selanjutnya jawaban diserahkan kepada kordinator komunikasi publik untuk   

 selanjutnya diserhakan kepada PPID untuk meminta persetujuan. 

e. Setelah disetujui jawaban dapat diberikan kepada pemohon informasi baik secara  

 langsung melalui Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan atau melalui Biro 

Komunikasi Publik Kementerian PUPR, tergantung dari jalur mana permintaan  

 informasi tersebut dimohonkan. 

 

- Permohonan Informasi 
Secara kuantitas, permohonan informasi pada unit organisasi ini relatif cukup banyak. 

Setiap bulannya permohonan informasi yang masuk sekitar lebih dari 10 permohonan. 

Jenis informasi yang paling banyak ditanyakan biasanya perihal penyediaan perumahan, 

bedah rumah, cara mendapatkan rumah, perbaikan jalan lingkungan. 

Pemohon informasi di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan tidak sebagian besar 

datang dari masyarakat atau kelompok masyarakat umum. Selain itu juga ada permohonan 

informasi yang datang dari pengembang perumahan.



60

Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR 2017

Untuk waktu pelayanan biasanya mencapai 3 hari kerja. Pencapaian tersebut juga tidak 

lepas dari komitmen dan tanggung jawab dari subbagian Komunikasi Publik, dimana jika 

sudah permohonan dirasa belum ada tanggapan dari unit-unit kerja terkait, maka dilakukan 

sistem “jemput bola”. Hal tersebut dilakukan dengan mendatangi unit-unit kerja terkait 

secara door to door. 

- Program Pelayanan Informasi
Sementara untuk membangun performa pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana 

Ditjen Penyediaan Perumahan akan memberikan pelatihan kepada SNVT di masing-

masing wilayah yang tersebsar di 34 provinsi di Indonesia. Pelatihan tersebut bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tehadap pelayanan informasi publik. Hal 

tersebut juga termasuk pelatihan untuk dapat memberikan kontribusi pemberitaan kepada 

kegiatan-kegiatan	 di	 daerah,	 mengingat	 banyak	 kegiatan	 fisik	 pembangunan	 berada	 di	

daerah. Dengan begitu peneterasi pelayanan publik serta penyebaran keterbukaan informasi 

kepada masyarakat di masing-masing daerah dapat meningkat. Dengan ini secara tidak 

langsung koordinasi antara PPID Pelaksana pusat dengan SNVT di daerah dapat bejalan 

lebih	 efektif	 dan	 efisien.	 Dengan	 begitu	 pelayanan	 informasi	 kepada	masyarakat	 dapat	

lebih cepat dan memuaskan.

Gambar 21 : SOP Pelayanan Informasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan

SELESAI

   PPID   MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR STAF/ PETUGAS KOORDINATOR PENGUASA SEKRETARIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KETERANGAN
   INFORMASI PPID

Menerima dan     fotokopi data diri 10 fotokopi Jika informasi 
Meneliti berkas     pemohon, Formulir menit data diri yang dimohon  
     Permohonan Informasi  pemohon, Tidak ada/
     & Daftar Informasi  Formulir dikecualikan maka
     Publik yang diminta  Permohonan permohonan
       Informasi  ditolak dengan surat

Menyerahkan permohonan      1
informasi kepada PPID      jam
Koordinator Direktorat

Menginstruksikan yang      1
memiliki kewenangan      jam
untuk menjawab
permohonan informasi

Penguasa informasi      1 Informasi
menjawab pertanyaan       hari & dokumen
dan mengumpulkan       pendukung
dokumen pendukung

Instruksi Pembuatan    ditolak Informasi dan 1 Konsep
Konsep Surat jawaban     dokumen pendukung hari surat dinas

Persetujuan Konsep     Informasi dan 1 Surat Dinas
surat Jawaban     dokumen pendukung hari

Penandatanganan     Informasi dan 10 Surat Dinas Bila tidak disetujui,
surat jawaban oleh     dokumen pendukung menit  maka diperbaiki
Sekretaris PPID        kembali oleh staf

Penomoran Surat     Agenda surat keluar 10 Surat Dinas
      menit

Pengiriman Surat      Maks Tanda terima
      5 hari

Penyimpanan     Komputer, almari arsip 5
      menit

Setuju

MULAI
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B.V.V. Kendala
Kendala utama penyelenggaraan keterbukaan dan pelayanan informasi publik di 

lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan salah satunya koordinasi. PPID Pelaksana masih 

harus mendatangi door to door ke unit-unit kerja untuk mendapatkan bahan jawaban. 

Sementara dari sisi pemohon informasi terkadang masih suka salah sasaran dalam meminta 

informasi. Semisal, harusnya permohonan diajukan ke Ditjen Pembiayaan Perumahan, tapi 

justru ditanyakan ke Ditjen Penyediaan Perumahan.   

B.V.VI. Harapan
PPID Pelaksana Ditjen Penyediaan Perumahan berharap kedepan semua komando 

komunikasi dan publikasi dapat kendalikan secara langsung oleh pimpinan kepada Staf-

Staf di unit-unit lain di Ditjen Penyediaan Perumahan. Dengan ini diharapkan kesadaran 

mindset pelayanan publik dapat meningkat di semua lini. Selain itu diharapkan peran SNVT 

di masing-masing wilayah dapat meningkatkan penetrasi keterbukaan dan pelayanan 

informasi publik kepada masyarakat di masing-masing daerah.
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PPID Pelaksana Ditjen
Pembiayaan Perumahan

B.VI. PPID Pelaksana Ditjen Pembiayaan Perumahan

Dalam melaksanakan tugas unit organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut; 

a. Perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan, 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, 

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 

d. Pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 

e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan, 

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan rumah, 

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan, 

h. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal pembiayaan perumahan, dan 

i. Pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan oleh Menteri.

Dalam unit organisasi Ditjen Pembiayaan Perumahan, PPID Pelaksana diamanatkan oleh Kepala 

Bagian (Kabag) Hukum dan Komunikasi Publik, dengan jabatan setingkat pejabat administrator. 

Fungsi kerja Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Pembiayaan Perumahan, dibagi 

dalam tiga subbagian; yaitu subbagian Advokasi, subbagian Perundang-undangan, dan subbagian 

Komunikasi Publik. Masing dikepalai oleh Kepala subbagian (Kasubag), setingkat jabatan pengawas. 

Ketiga subbagian berkoordinasi melakukan pengelolaan dokumentasi dan publikasi data dan 

informasi serta fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Ditjen Pembiayaan 

Perumahan Kementerian PUPR. Struktur organisasi yang ada pada Ditjen Pembiayaan Perumahan 

dapat dilihat pada gambar 22. 
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Gambar 22 : Struktur Organisasi Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR berdasarkan Permen PUPR No.15 Tahun 2015
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Gambar 23 : Struktur Organisasi Internal Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN KOMUNIKASI PUBLIK

STAFF
ADVOKASI

STAFF
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KEPALA SUBBAGIAN
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STAF PERUNDANG-
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STAFF KOMUNIKASI
PUBLIK

STAFF KOMUNIKASI
PUBLIK

KEPALA SUBBAGIAN
ADVOKASI

KEPALA SUBBAGIAN
KOMUNIKASI PUBLIK

B.VI.I. Organisasi PPID Pelaksana 
PPID Pelaksana Ditjen Pembiayaan Perumahan tidak memiliki struktur organisasi yang 

disahkan secara formal. Namun struktur organisasi internal yang berlaku dan dijalankan 

pada unit organisasi dapat dilihat pada gambar 23.  

- Koordinasi Antar Unit dan Antar UPT/ Balai
Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan hampir sama dengan Itjen, tidak punya 

UPT atau Balai di daerah. Ditjen Pembiayaan Perumahan bersifat mandiri hanya terdapat 

di pusat. Sehingga untuk pelaksanaan komunikasi publik hanya berkoordinasi dengan unit-

unti kerja di Ditjen Pembiayaan Perumahan, atau melakukan koordinasi dengan unit-unit 

organisasi lain di Kementerian PUPR.

- Komitmen Pimpinan 
Komitmen pimpinan terkait keterbukaan informasi publik diakui cukup baik. Dengan 

ini diharapkan fungsi dan tugas-tugas PPID terkait dapat berjalan lebih optimal.
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B.VI.II. Sumber Daya 
- Sumber Daya Manusia (SDM) 

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran PPID Pelaksana Ditjen Pembiayaan 

Perumahan seluruhnya 19 orang. Untuk subbagian Komunikasi Publik memiliki 9 orang 

pegawai, terdiri dari 3 PNS (pegewai negeri sipil) dan 6 pegawai non PNS. Pada subbagian 

Advokasi memiliki 5 orang pegawai, terdiri dari 2 PNS dan 3 non PNS. Sedangkan 

subbagian Perundang-undangan memiliki 4 pegawai, terdiri dai 3 orang PNS dan 1 orang 

non PNS. 

Standar kompetensi yang dimiliki pada SDM di masing-masing subbagian telah 

memenuhi kriteria. Sebagian besar memiliki gelar sarjana dengan latar belakang pendidikan 

yang disesuaikan kebutuhan. Seperti untuk subbagian komunikasi publik, pegawainya 

memiliki latar belakang komunikasi, desain dan videographi. Sedangkan untuk subbagian 

advokasi dan perundang-undangan memliki latar belakang pendidikan hukum.

Tabel 8 : SDM PPID Pelaksana Ditjen Pembiayaan Perumahan

Subbag Komunikasi Publik

PNS
3 orang

6 orang
Non PNS

Subbag Perundang-undangan

PNS
3 orang

1 orang
Non PNS

PNS
2 orang

3 orang
Non PNS

Subbag Advokasi

- Sumber Biaya
Total anggaran yang diberikan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Subbagian 

Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan tahun ini mencapai sekitar Rp 4,2 

Miliar. Anggaran tersebut berasal dari APBN tahun ini. Alokasi anggaran senilai Rp 4,3 

miliar dinilai cukup untuk kegiatan penyelenggaraan pelayanan informasi publik Ditjen 

Pembiayaan Perumahan Tahun ini. Selain itu dana tersebut juga akan digunakan untuk 

keterbukaan informasi publik tahun ini, diantaranya diskusi media, pengembangan website, 

pemasangan iklan, pembuatan berita dan press rilis, dan lain sebagainya.

- Sarana dan Prasarana 
Secara umum untuk sarana dan prasarana saat ini masih diperlukan penambahan. PPID 

pelaksana mengatakan bahwa tahun ini perlu penambahan sarana dan prasarana terkait 

kebutuhan komunikasi publik seperti penyediaan drone, penambahan unit komputer dan 

alat dokumentasi untuk memaksimalkan kinerja komunikasi publik.
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Hingga saat ini, sarana dan prasarana yang telah dimiliki Ditjen Pembiayaan Perumahan 

diantaranya komputer, alat dokumentasi (kamera, video), alat komunikasi yang digunakan 

untuk keperluan pelayanan dan keterbukaan informasi publik. 

B.VI.III. Pengelolaan Informasi
- Sumber Informasi yang Didapatkan 

Selama ini sumber infomasi didapatkan dari unit-unit organisasi lain di lingkungan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu sumber informasi juga 

didapatkan dari direktorat-direktorat serta seluruh unit-unit kerja di lingkungan Ditjen 

Pembiayaan Perumahan, terkait hal yang menyangkut pembiayaan perumahan yang 

disesuaikan dengan permohonan informasi dari pemohon.

 

- Unggah Informasi ke Database
Yang bertanggung jawab mengunggah informasi atau berita di lingkungan  Ditjen 

Pembiayaan Perumahan yakni subbagian Komunikasi Publik. Biasanya dilakukan oleh 

staf subbagian Komunikasi Publik, atau dapat juga dilakukan oleh Kasubbag. Namun 

manejemen unggah berita di lingkungan  Ditjen pembiyaan perumahan yang tidak lepas 

dari koordinasi dengan Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. Pasalnya manajemen 

penayangan informasi atau berita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Biro 

Komunikasi Publik, dimana penayangan berita untuk kegiatan pejabat tinggi madya Ditjen 

Pembiayaan Perumahan, dilakukan atau harus melalui persetujuan Biro Komunikasi Publik 

Kementeran PUPR dan dilanjutkan pada website utama Kementerian PUPR. Sedangkan 

berita untuk kegiatan pejabat tinggi pratama ke bawah, di unggah di website Ditjen 

Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.

 

- Program Terkait Pengelolaan Informasi
Program yang sedang dijalankan tahun ini terkait pengelolaan informasi publik di 

lingkungan Ditjen Pembiayaan Perumahan salah satunya yakni pembuatan iklan animasi 

sebagai sarana untuk mensosialisasikan Ditjen Pembiayaan Perumahan kepada khalayak 

umum yang akan dipasang di KRL dan Televisi bandara. Selain itu ada juga program 

kegiatan rutin yakni publikasi dari pelaksanaan rutin Ditjen pembiayaan perumahan yang 

ditargetkan per tahunnya sebanyak 2.000 berita, serta pameran perumahan yang akan 

dilaksanakan pada bulan mei, Agustus dan November 2017. 
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B.VI.IV. Pelayanan Informasi
- Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan pelayanan informasi publik di 

lingkungan Ditjen pembiayaan perumahan, diakui telah selesai dibuat, meski masih 

menunggu pengesahan. Secara umum SOP yang berlaku di lingkungan Ditjen pembiayaan 

perumahan untuk pelayanan permohonan informasi publik terdiri dari beberapa tahapan.

a. Subbagian Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan menerima permohonan 

informasi dan melaporkan ke Kasubag Komunikasi Publik 

b. Kasubag Komunikasi Publik memerintahkan follow up permohonan infromasi untuk 

berkoordinasi dgn Direktorat terkait 

c. Setelah melalui koordinasi untuk menyiapkan jawaban melaporkan kembali ke 

Kasubag Komunikasi Publik.

d. Kasubag Komunikasi Publik meneruskan draft jawaban ke Kabag Hukum dan 

Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan. 

e. Kabag Hukum dan Komunikasi Publik menelaah draft jawaban. 

f. Kasubag Komunikasi Publik memerintahkan untuk segera menjawab permintaan 

informasi tersebut. 

g. Menyampaikan jawaban kepada pemohon dan mengarsipkannya. 

Gambar 24 : Diagram Alir SOP Pelayanan Informasi Ditjen Pembiayaan Perumahan

  PELAKSANA   MUTU BAKU
KEGIATAN FU KOMPU KASUBAG KABAG KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
  KOMUNIKASI PUBLIK  

FU menerima pemohonan    Surat
informasi dan melaporkan
ke Kasubag Kompu    

Kasubag Kompu    Disposisi 10
memerintahkan FU untuk     menit
berkoordinasi dengan    
Direktorat terkait

FU melaporkan kembali ke    Disposisi 10 Data dan
Kasubag Kompu     menit Informasi

Kasubag melaporkan    Dokumen 1 Data dan
ke Kabag      jam informasi

Kabag menelaah    Konsep 1 Data dan
jawaban tersebut     jam Informasi

Kasubag memerintahkan FU    Konsep 1 Nota Dinas
untuk segera menjawab     jam
permintaan informasi
tersebut     

FU menyampaikan dan    Dokumen 1 Nota Dinas
mengarsipkan     jam

Tidak

Tidak

Ya

Ya

- Permohonan Informasi 
Secara kuantitas, permohon informasi pada unit organisasi ini relatif tidak terlalu banyak. 

Setiap bulannya permohonan informasi yang masuk sekitar 1 sampai dengan 2 permohonan. 

Sedangkan dari jenis informasi yang diminta lebih banyak terkait pembangunan perumahan 

bersubsidi untuk masyarakat menengah ke bawah oleh Dirjen pembiayaan perumahan. 
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Selain itu juga ada permintaan informasi dari pemohon yang mengadukan kasus seperti DP 

tidak dikembalikan, atau ada dikenakan biaya lain dalam pembelian perumahan.  

Pemohon informasi di lingkungan Dirjen pembiayaan perumahan tidak terlalu beragam, 

pemohon informasi kebanyakan dari masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang 

perumahan bersubsidi, selain itu ada juga permintaan dari LSM (Lembaga Swadaya 

Masyarakat).

- Program Pelayanan Informasi
Terkait program pelayanan informasi yang akan dilakukan tahun ini, Ditjen pembiayaan 

perumahan tengah menyusun Standar Manajemen Mutu (SMM) terkait pengelolaan 

pelayanan informasi, salah satunya adalah merampungkan SOP pelayanan informasi.

B.VI.V.  Kendala
Adapun kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan pelayanan informasi diantaranya 

adalah kurangnya SDM yang menangani komunikasi publik, sedangkan pimpinan 

menginginkan bagian komunikasi publik di dirjen pembiayaan perumahan harus mengikuti 

standar yang sudah ada di Birkom pusat.

B.VI.VI. Harapan
PPID Pelaksana pusat di lingkungan Dirjen Pembiayaan Perumahan berharap ke 

depannya SDM di Dirjen Pembiayaan Perumahan perlu ditambah, selain itu perlu adanya 

peningkatan kapasitas Staf yang sudah ada. Harapan lainnya dengan era komputerisasi 

sekarang ini, diharapkan masing-masing pihak konsisten untuk melaksanakan fungsinya 

dengan baik dan dapat memberikan informasi yang mudah di akses dimanapun dan 

kapanpun sehingga dapat mempermudah pekerjaan. 
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PPID Pelaksana Ditjen
Bina Konstruksi

B.VII.  PPID Pelaksana Ditjen Bina Konstruksi 

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya  

 jasa konstruksi;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber  

 daya jasa konstruksi;

3. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa   

 konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah;

4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi; 

5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penyelenggaraan,   

 kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;

6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan,  

 dan sumber daya jasa konstruksi;

7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

PPID Pelaksana pada Ditjen Bina Konstruksi diamanatkan kepada Kepala Bagian (Kabag) 

Hukum, Data, dan Komunikasi. Bagian ini memiliki subbagian yaitu Subbagian Hukum, Data dan 

Komunikasi Publik setingkat pejabat administrasi. Ketiga subbagian ini berkoordinasi melakukan 

pengelolaan dokumentasi dan publikasi data dan informasi bidang penyelenggaraan, kelembagaan, 

sumber daya konstruksi serta fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat 
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Subdirektorat
Kerjasama

Subdirektorat
Pemberdayaan

Wilayah I

Subdirektorat
Pemberdayaan

Wilayah III

Subdirektorat
Pemberdayaan

Wilayah II

Subdirektorat
Kelembagaan

Subdirektorat
Material dan

Peralatan Konstruksi

Subdirektorat
Teknologi Konstruksi

dan Produksi
Dalam Negeri

Subdirektorat
Manajemen Mutu

Gambar 25 : Struktur Organisasi Ditjen Bina Konstruksi berdasarkan Permen PUPR No.15 Tahun 2015

DIREKTORAT JENDERAL
BIINA KONSTRUKSI

DIREKTORAT BINA
KELMBAGAAN & SUMBER
DAYA JASA KONSTRUKSI

DIREKTORAT BINA
KOMPETENSI DAN

PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI

Bagian Kepegawaian,
Organisasi, dan
Tata Laksana 

SUBBAG TU SUBBAG TU SUBBAG TU

Bagian
Perencanaan

& Evaluasi

Bagian Hukum
Data dan

Komunikasi Publik

Bagian Keuangan
dan Umum

DIREKTORAT
BINA INVESTASI

INFRASTRUKTUR

Subdirektorat
Penyiapan Kebijakan

Investasi
Infrastruktur

Subdirektorat
Sinkronisasi dan

Evaluasi Investasi
Infrastruktur

Subdirektorat
Fasilitasi dan Mitigasi

Resiko Investasi
Infrastruktur

Subdirektorat
Pasar Infrastruktur

Subdirektorat
Sistem

Penyelenggaraan

Subdirektorat
Kontrak

Konstruksi

Subdirektorat
Konstruksi

Berkelanjutan

Subdirektorat
Manajemen Mutu

Balai Material dan
Peralatan Konstruksi

(Jakarta)

Balai Jasa
Konstruksi Wil I

(Aceh)

Balai Jasa
Konstruksi Wil IV

(Surabaya)

Balai Jasa
Konstruksi Wil V

(Banjarmasin)

Balai Jasa
Konstruksi Wil VII

(Jayapura)

Balai Jasa
Konstruksi Wil II

(Palembang)

Balai Jasa
Konstruksi Wil III

(Jakarta)

Balai Penerapan
Teknologi Konstruksi

(Jakarta)

SUBBAG TU

DIREKTORAT
BINA PENYELENGGARAAN

JASA KONSTRUKSI

SUBBAG TU

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT
KERJASAMA DAN
PEMBERDAYAAN

Subdirektorat
Standar dan Materi

Kompetensi

Subdirektorat
Penerapan

Kompetensi

Subdirektorat
Produktivitas

Subdirektorat
Pengembangan

Profesi jasa
Konstruksi

KELEOMPOK JABATAN FUNGSIONALUPTBALAI

Gambar 26 : Struktur Organisasi Internal Bagian Hukum, Data, Dan Komunikasi Publik Ditjen Bina Konstruksi

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN KOMUNIKASI PUBLIK

STAFF
HUKUM

STAFF
HUKUM

KEPALA SUBBAGIAN
DATA

STAF DATA STAF DATA STAFF KOMUNIKASI
PUBLIK

STAFF KOMUNIKASI
PUBLIK

KEPALA SUBBAGIAN
HUKUM

KEPALA SUBBAGIAN
KOMUNIKASI PUBLIK

Jenderal Bina Konstruksi. Berikut dapat dilihat struktur organisasi yang ada pada Ditjen Bina 

Konstruksi pada gambar 25.  

B.VII.I. Organisasi PPID Pelaksana
PPID pelaksana di Ditjen Bina Konstruksi tidak memiliki struktur organisasi secara 

formal, tetapi struktur organisasi pada Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik 

pelakasan yang berlaku secara internal dapat dilihat pada gambar 26.  

 - Bentuk Koordinasi Antar Unit dan Antar UPT/ Balai di Daerah
Koordinasi antar unit cukup baik, meskipun masih ada kendala teknis terkait kebutuhan 

data, dimana unit organisasi Hukum, Data dan Komunikasi Publik harus berkoordinasi 

dengan bagian lain yang menjadi penyedia data.  Kendati demikian hal tersebut, masih dalam 

kategori wajar, sebab data yang dibutuhkan terkait teknis yang memerlukan kecermatan dan 

presisi terkait data yang dibutuhkan. Kerjasama atau koordinasi antara UPT/Balai di masing-
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masing wilayah juga relatif sudah cukup baik. Diakui tidak ada kendala-kendala yang berarti 

selama ini. 

Ditjen Bina Konstruksi memiliki tiga UPT atau Balai, yaitu :

a. Balai Jasa Konstruksi;

b. Balai Penerapan Teknologi Konstruksi; dan

c. Balai Material dan Peralatan Konstruksi; 

- Komitmen Pimpinan 
Komitmen pimpinan pada unit organisasi ini cukup baik, yang didukung pernyataan 

dari Menteri PUPR yang mengatakan budaya pelayanan informasi untuk masyarakat harus 

dikedepankan dan dijunjung tinggi. Menteri PUPR sempat mengajak rapat kepada PPID 

Pelaksana di masing-masing Ditjen dan Badan terkait untuk membahas dan mengedepankan 

keterbukaan informasi publik. Dengan ini diharapkan fungsi dan tugas-tugas PPID terkait 

dapat berjalan lebih optimal.

B.VII.II. Sumber Daya 
- Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja pada unit organisasi ini diakui masih banyak 

kekurangan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Terlihat dari data kepegawaian, 

dimana hingga saat ini jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya 10 

orang. Sedangkan jumlah pegawai yang berstatus non PNS sebanyak 11 orang. Sementara 

dari kualitas masih memiliki kekurangan, kendati secara kompetensi telah memenuhi 

standard kompetensi yang ditetapkan. 

Seperti misalnya secara khusus pada subbagian komunikasi publik, masih memiliki 

kekurangan SDM, secara jumlah hanya memiliki dua staf PNS, dimana satu diantaranya 

akan memasuki usia pensiun tahun ini. Dari segi pendidikan/keilmuan juga masih dirasa 

kurang, oleh sebab itu subbagian merekrut beberapa Staf non PNS (junior professional). 

Untuk menanggulangi kendala tersebut, kedepannya dibutuhkan program-program 

pelatihan secara intensif guna upgrade ilmu dan pengetahuan untuk setidaknya dapat 

mengikuti perkembangan teknologi informasi saat ini dan kedepannya.
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Tabel 8 : Jumlah SDM PPID Pelaksana
 Ditjen Bina Konstruksi 

Subbag Hukum, Data, dan Komunikasi Publik

PNS
10 orang 11 orang

Non PNS

- Sumber Biaya
Saat ini sumber pembiayaan yang diberikan kepada Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi 

Publik di Ditjen Bina Konstruksi diakui masih belum memenuhi kebutuhan ideal. Rata-rata 

dana yang dianggarkan pada setiap subbagian tahun 2017 masing-masing sekitar Rp 1,4 

Miliar. Besaran nilai anggaran tersebut Hal ini dirasakan masih kurang, karena menurut PPID 

Pelaksana, idealnya mendapatkan dana total sekitar Rp 5 miliar–Rp 6 Miliar, atau masing-

masing subbagian mendapatkan dana sekitar Rp 2 Miliar untuk tahun ini. 

Hal ini diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Ditjen 

Bina Konstruksi. Namun demikian PPID Pelaksana di Ditjen ini, merasa nilai anggaran yang 

sudah dialokasikan cukup untuk membiayai program yang dijalankan tahun ini, dengan 

catatan ada beberapa program yang terhambat target pencapaian, seperti contoh untuk 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

Tahun ini, untuk keperluan KIP dianggarkan sekitar Rp 250 – 400 juta dan dinilai sulit untuk 

memenuhi target pemberitaan sebanyak 1.000 berita. Selain itu dengan kurang idealnya dana 

yang diberikan tidak menutup kemungkinan akan berimplikasi kepada minimnya kegiatan.

- Sarana dan Prasarana 
Secara umum untuk sarana dan prasarana saat ini masih dapat dikatakan cukup memadai. 

Pasalnya	secara	fisik	sarana	dan	prasarana	tidak	terlalu	banyak	dibutuhkan.	Kalaupun	ada	

mungkin hanya kebutuhan komputer dan perangkat-perangkat pendukungnya. Namun untuk 

ke depannya, seiring rencana persiapan untuk membangun sistem informasi yang integrasi, 

nantinya akan dibutuhkan ruangan seperti semacam perpustakaan (knowledge center). 

B.VII.III. Pengelolaan Informasi
- Sumber Informasi yang Didapatkan 

Selama ini infomasi didapatkan dari direktorat dan UPT/ Balai di masing-masing wilayah. 

Perolehan data dan informasi tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan Direktorat 

atau Balai tersebut berdasarkan permintaan informasi dari pemohon informasi tersebut.
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- Unggah Informasi ke Database
Secara umum subbagian komunikasi publik di Ditjen Bina Konstruksi yang bertugas 

untuk mengupload KIP. Sedangkan secara personal biasanya dilakukan oleh Kasubbag, 

ataupun Stafnya. Sedangkan untuk keterbukaan informasi terkait kegiatan pejabat tinggi 

madya di Ditjen Bina Konstruksi, biasanya dilakukan atau harus melalui persetujuan Biro 

Komunikasi Publik Kementeria n PUPR dan dilanjutkan pada website utama Kementerian 

PUPR. Sedangkan berita untuk kegiatan pejabat tinggi pratama ke-bawah, dapat langsung 

di upload pada subbagian Komunikasi Publik Ditjen tersebut dan dapat langsung di unggah 

pada website internal Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR.

- Program Pengeloalan Informasi
Program atau kegiatan yang dijalani tahun ini antara lain adalah pembuatan SOP yang 

telah Tahun ini Ditjen Bina Konstruksi Tahun ini Workshop keterbukaan informasi publik 

Ditjen Bina Konstruksi. Program rutin lainnya yang juga dilaksanakan yakni meningkatkan 

performa produksi pemberitaan yang tahun ini ditargetkan sebanyak 1.000 pemberitaan 

Ditjen Bina Konstruksi. Ditjen Bina Konstruksi juga memiliki majalah rutin yang terbit 

setiap dua bulan.

B.VII.IV. Pelayanan Informasi
- Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan pelayanan infromasi publik di 

Ditjen Bina Konstruksi telah dibuat, meski masih menunggu penetapan atau pengesahan. 

Secara umum SOP pelayanan permohonan infromasi publik yang berlaku melalui 8 

tahapan.

a. Informasi yang masuk ke Sesditjen Bina Konstruksi melalui Biro Komunikasi 

Publik Kementerian PUPR di disposisikan kepada PPID Pelaksana atau Kepala 

Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik Ditjen Bina Konstruksi

b. Selanjutnya PPID pelaksana di Ditjen Bina Konstruksi memerintahkan kepada 

Kasubbag Komunikasi Publik untuk menyusun dan menyiapkan konsep atau bahan 

jawaban atas saran atau pengaduan. 

c. Kasubbag Komunikasi Publik memerintahkan staf untuk mengumpulkan bahan serta 

berkoordinasi dengan Direktorat atau Bagian terkait (sesuai dengan isi pengaduan).

d. Selanjutnya Subbagian Komunikasi Publik mengumpulkan data yang telah 
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didapatkan dari Direktorat atau Bagian terkait, menjadi bahan jawaban atas saran 

pengaduan.

e. Kasubbag Komunikasi Publik memeriksa dan mengoreksi bahan jawaban atas saran 

pengaduan untuk kemudian disiapkan bahan pengantarnya untuk Biro Komunikasi 

Publik.

f. Selanjutnya bahan pengantar jawaban tersebut diterima dikoreksi kembali oleh 

PPID pelaksana di Ditjen Bina Konstruksi dan dilanjutkan kepada SesDitjen Bina 

Konstruksi.

g. Sesditjen Bina Konstruksi mengoreksi konsep jawaban yang telah diberikan dari 

PPID pelaksana Ditjen Bina Konstruksi. 

h. Jawaban yang telah dikoreksi dan disetujui SesDitjen selanjutnya diteruskan kepada 

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR untuk selanjutnya diberikan kepada 

pemohon informasi. 

Tahapan koreksi terhadap konsep jawaban yang dilakukan Kasubbag, Kabag, hingga 

Sesditjen dapat ditolak sama sekali (terkait informasi dikecualikan) atau dikembalikan 

kembali kepada tahapan sebelumnya (apabila konsep jawaban belum sempurna atau tidak 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan).

Gambar 3 : Bagan Alir SOP Pelayanan Informasi Publik

  PELAKSANA   MUTU BAKU
AKTIVITAS SEKRETARIS KABAG HUKUM KASUBAG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
 DITJEN BK  DATA & KOMUNIKASI KOMUNIKASI 
  PUBLIK PUBLIK  

Memerintahkan/mendisposisikan tugas ke     Disposisi 1 jam Disposisi  
Kabag Hukum, Data & Komunikasi Publik
untuk merespon/menjawab pengaduan
masyarakat yang telah diterima dari Biro
Komunikasi Publik terkait tupoksi Ditjen
Bina Konstruksi    
    
Memerintahkan Kasubbag Komunikasi     Disposisi 1 jam Disposisi
Publik untuk menyiapkan bahan/konsep     
jawaban atas saran pengaduan

Memerintahkan staf Subbag Komunikasi     Disposisi 1 jam Catatan
Publik/JFU untuk mengumpulkan bahan &       arahan
atau berkoordinasi dengan Direktorat/
Bagian yang terkait (sesuai isi saran

Mengumpulkan data dari Direktorat/     Catatan arahan 2 hari Bahan  
Bagian terkait kemudian mengolahnya       konsep
menjadi bahan jawaban atas       jawaban
saran pengaduan       pengaduan

Menerima, memeriksa & mengoreksi bahan     Bahan konsep  1 hari Bahan 
jawaban saran pengaduan, untuk selanjutnya     jawaban saran  konsep
menyiapkan konsep pengantarnya kepada     pengaduan & nota  jawaban
Biro Komunikasi Publik     dinas pengantar  saran  

Menerima, memeriksa & mengoreksi     Bahan konsep  Bahan
bahan jawaban saran pengaduan     jawaban saran  konsep

Menerima, memeriksa & mengoreksi     Bahan konsep  Bahan
bahan jawaban saran pengaduan     jawaban saran  konsep

Menyetujui konsep Penyajian Data     Bahan konsep  Bahan
dan Informasi     jawaban saran  konsep

Ya Ya

Tidak

Tidak

Tidak

- Permohonan Informasi 
Secara kuantitas, permohon informasi pada unit organisasi ini relatif tidak terlalu 

banyak. Sejak awal tahun 2017 jumlah pemohon informasi tercatat 2 pemohon. Hal ini 

dimungkinkan karena informasi terkait konstruksi hanya tertentu pelakunya. Berdasarkan 
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rekaman data, jumlah rata-rata pemohon setiap bulan sekitar 1-2 pemohon, atau dapat 

dirata-rata hanya 12-24 permohonan informasi setiap tahunnya. 

Sedangkan dari jenis informasinya yang lebih sering ditanyakan oleh pemohon informasi 

adalah hal-hal yang terkait barang-barang maupun jasa konstruksi. Seperti pada tahun ini, 

beberapa permohonan informasi yang masuk antara lain pertanyaan terkait persyaratan 

badan usaha jasa konstruksi baik asing maupun nasional. Selain itu, ada beberapa 

pertanyaan yang berhubungan dengan hal pengadaan barang atau jasa konstruksi dengan 

meminta katalog harga baja untuk konstruksi. 

Pemohon informasi pada bagian ini juga sangat terkait keterbukaan informasi yang 

dikeluarkan yakni bidang konstruksi. Selama ini pemohon informasi merupakan perusahaan 

ataupun masyarakat (perorangan) yang begerak pada usaha barang maupun jasa konstruksi. 

Sedangkan lama waktu pelayanan atau tanggapan mengenai informasi tersebut berkisar 

antara paling cepat 1 hari sampai dengan 7 hari kerja. 

- Program Pelayanan Informasi
Saat ini Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik Ditjen Bina Konstruksi memiliki 

program yang baru di luncurkan yakni Undang-undang Jasa Konstruksi No 2. Tahun 2017. 

Selain itu, ada beberapa program pelatihan dan juga pembuatan SOP terkait pelayanan 

informasi	publik	yang	sudah	tahap	finalisasi	dan	tinggal	menunggu	persetujuan	di	tahun	

ini. Untuk menambah pelayanan informasi, tahun ini juga direncankan untuk membuka 

suatu ruangan perpustakaan atau knowledge center untuk masyarakat guna mencari sumber 

informasi terkait Bina Konstruksi.   

B.VII.V. Kendala 
Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 

PPID Pelaksana serta jajarannya di Ditjen Bina Konstruksi terkait komunikasi publik antara 

lain adalah masih ada ketakutan dari para pelaksana di lapangan untuk melayani pertanyaan 

atau permintaan informasi. Hal tersebut bertolak belakang terhadap tugas pokok dan fungsi. 

Selain itu, belum ada sistem yang terintegrasi terkait pelayanan informasi publik khususnya 

informasi yang terkait dengan permohonan data teknis dari pemohon informasi, sehingga 

pemohon informasi harus lebih sabar menunggu balasan terkait pertanyaan yang diajukan.

B.VII.VI. Harapan
Semua bagian di Ditjen Bina Konstruksi diharapkan lebih responsif menjawab 

permohonan informasi yang diminta dari PPID Pelaksana. Terkait dengan hal tersebut, 
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diharapkan kedepannya dapat dibuat sistem yang terintegrasi terkait bank data kebutuhan 

informasi agar permohonan palayanan informasi publik dapat dijalankan efektif dan 

efisien.	PPID	Pelaksana	mengakui	keberadaan	 sistem	 informasi	yang	 terintegrasi,	dapat	

mempersingkat tahapan permohonan data ke bagian-bagian yang terkait, selama ini 

masih melalui cara manual dengan disposisi surat dalam bentuk kertas. Pembangunan 

infrastruktur terintegrasi tidak juga harus dilakukan tergesa-gesa, tetapi diharapkan bisa 

terukur sehingga dapat dirasakan progres dan evaluasi yang baik. Mungkin dapat memakan 

waktu 4 tahun kedepan.
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PPID Pelaksana Badan 
Pengembangan Infrastruktur 
Wilayah (BPIW)

B.VIII. PPID Pelaksana BPIW

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) merupakan unit organisasi 

di Kementerian PUPR yang berfungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan 

pengembangan  kawasan dengan infrastruktur di bidang pekerjaan umum 

dan perumahan rakyat;

b. Penyusunan strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur 

bidang  pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

c. Pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan 

infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan 

sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;

B.VIII.I. Organisasi PPID Pelaksana
PPID Pelaksana di lingkungan BPIW diamanatkan kepada Kepala Bagian 

(Kabag) Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi, dimana bagian ini 

hirarkinya langsung di bawah Sekretariat Badan. Bagian ini dibagi dalam tiga 

sub bagian yaitu, Subbagian Hukum, Subbagian Kerjasama, dan Subbagian 

Layanan Informasi yang dipimpin Kasubbag pajabat setingkat pejabat 

pengawas. Struktur organisasi yang di BPIW Kementerian PUPR dapat dilihat 

pada gambar 28.
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Gambar 28 : Struktur Organisasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR 
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Gambar 29 : Struktur Organisasi Internal Bagian Hukum, Kerjasama,
 dan Layanan Informasi di BPIW  

KEPALA BAGIAN HUKUM
KERJASANA, &

LAYANAN INFORMASI

STAFF
LAYANAN

INFORMASI
STAFF

HUKUM
STAFF

HUKUM

STAFF
LAYANAN

INFORMASI

STAFF
kERJASAMA

STAFF
kERJASAMA

KEPALA SUB BAGIAN
HUKUM

KEPALA SUBBAGIAN
KERJASAMA

KEPALA SUBBAGIAN
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Namun struktur organisasi secara internal yang berlaku dan dijalankan pada jajaran 

PPID Pelaksana di BPIW dapat dilihat pada gambar 29.

- Komitmen Pimpinan 
Komitmen pimpinan atau Kepala Badan publik diakui cukup baik, yang juga didorong 

oleh permintaan dari Menteri agar memberikan pelayan informasi yang maksimal kepada 

masyarakat. Selain itu komitmen Menteri selaku Pembina PPID juga sangat mendukung. 

Terbukti bahwa menteri sempat mengajak rapat kepada PPID Pelaksana di masing-masing 

Ditjen dan Badan terkait untuk membahas dan mengedepankan keterbukaan informasi 

publik. Dengan ini diharapkan fungsi dan tugas-tugas PPID terkait dapat berjalan lebih 

optimal. 
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B.VIII.II. Sumber Daya
- Sumber Daya Manusia 

Petugas yang menjalankan fungsi komunikasi dan pelayanan informasi publik di 

lingkungan BPIW hanya 5 orang pegawai, dimana hanya 1 orang yang berstatus sebagai 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), 4 orang sisanya statusnya adalah pegawai kontrak/honorer 

(non PNS). Kompetensi SDM sudah memadai karena semua pegawai yang menangani 

urusan ini, sarjana Komunikasi, Jurnalistik, Magister Manajeman dan Teknik Informatika.

Tabel 9 : Jumlah SDM Subbag Layanan Informasi BPIW

Subbag Komunikasi Publik

PNS
1 orang 4 orang

Non PNS

- Sumber Biaya
Total anggaran dana yang diberikan untuk membiayai penyelenggaraan Kegiatan 

Keterbukaan Informasi publik (KIP) dan komunikasi publik di lingkungan BPIW tahun ini 

sebesar Rp 3,45 Miliar. Sumber dana dari Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN) 

2017. Dana tersebut diakui relatif cukup untuk mengoptimalkan layanan dan keterbukaan 

informasi yang dilaksanakan BPIW tahun  ini, serta untuk memenuhi target pemberitaan 

tahun ini.

- Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana sebagai pendukung teknis penyelenggaraan keterbukaan informasi 

di lingkungan BPIW diakui sudah cukup memadai, seperti website yang saat ini sudah 

dapat di akses oleh masyarakat. luas. BPIW juga telah memiliki kamera, alat perekam/ 

recorder untuk kegiatan peliputan berita.

 



79

Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR 2017

B.VIII.III. Pengelolaan Informasi
- Sumber Informasi 

Selama ini infomasi didapatkan dari unit-unit kerja terkait di lingkungan BPIW serta 

balai-balai di masing-masing wilayah. Selain itu ada juga informasi dari Ditjen-ditjen lain 

di lingkungan Kementerian PUPUR. Perolehan data dan informasi tersebut dilakukan 

dengan berkoordinasi dengan stakeholder tersebut melalui subbagian data.

- Unggah Informasi ke Database  
Tugas unggah informasi dilakukan oleh staf dari sub bagian Layanan Informasi di BPIW. 

Informasi yang diupload dapat berupa  materi acara atau program BPIW, pers rilis, selain 

itu juga ada berita ataupun informasi dari kegiatan-kegiatan BPIW di daerah. Menejemen 

upload berita di lingkungan BPIW tidak lepas dari koordinasi dengan Biro Komunikasi 

Publik Kementerian PUPR. Pasalnya menejemen penayangan informasi atau berita harus 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Biro Komunikasi Publik, dimana penayangan 

berita untuk kegiatan pejabat tinggi madya dilakukan atau harus melalui persetujuan Biro 

Komunikasi Publik Kementeran PUPR dan dilanjutkan pada website utama Kementerian 

PUPR. Sedangkan berita untuk kegiatan pejabat tinggi pratama ke bawah, dapat langsung 

diupload oleh Subbagian Layanan Informasi di BPIW dan dapat langsung di upload di 

website BPIW Kementerian PUPR

- Program Pengelolaan Informasi
Untuk program pengelolaan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana 

di BPIW tahun ini diantaranya adalah mengelola keterbukaan informasi publik atau 

Pojok Informasi Ditjen Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
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publikasi. Selain itu PPID Pelaksana di BPIW juga menyusun bulletin yang dikeluarkan 

setiap bulannya, terkait dengan pengembangan infrastruktur wilayah di seluruh Indonesia. 

Buletin ini diberi nama bulletin “Sinergi”.

B.VIII.IV. Pelayanan Informasi
- Standar Operasional Prosedur (SOP)  

BPIW telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan pelayanan 

informasi publik, kendati belum disahkan secara resmi. Hal ini dapat dilihat pada diagram 

alir, Gambar 3. Secara sederhana, proses tahapannya adalah sebagai berikut;

a. Permintaan atau permohonan informasi dari masyarakat (pemohon) masuk ke 

melalui Biro Komunikasi Publik atau dapat juga langsung masuk ke BPIW.

b. Permohonan infromasi melalui Biro Komunikasi Publik diterima oleh Sekretaris 

BPIW dan selanjutnya di disposisi kepada Kepala Bagian Umum BPIW, atau 

permohonan yang langsung masuk ke BPIW diterima oleh Kasubbag Hukum dan 

Hubungan Masyarakat BPIW.

c. Mengumpulkan dan mendata informasi, selanjutnya mendokumentasikan daftar dan 

fisik	informasi	yang	dikuasai	dengan	baik	untuk	diserahkan	dalam	bentuk	pdf.

d. Berkoordinasi dengan bidang terkait untuk mengumpulkan dan mendata informasi  

 yang disesuaikan dengan permohonan. 

e. Membuat jawaban permohonan infromasi, untuk selanjutnya dikoreksi oleh 

Kasubbag, dan dikoreksi lebih lanjut oleh Kabag Umum.

f. Setelah disetujui, Staf yang bertugas memberikan jawaban informasi kepada 

pemohon, baik secara langsung ataupun melalui Biro Komunikasi Publik.

- Permohonan Informasi 
Secara kuantitas, permohon informasi di BPIW setiap bulannya relatif sedikit, hanya 

sekitar 1 sampai 2 permohonan per bulan. Sementara jenis informasi yang diminta biasanya 

adalah terkait rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu ada juga sebagian 

permohonan informasi yang ditanyakan terkait informasi penerimaan pegawai. Untuk 

lamanya pelayanan informasi tercatat paling cepat 0 hari kerja atau langsung pada hari 

itu juga di jawab ketika permohonan informasi masuk ke subbagian layanan informasi. 

Sedangkan paling menunggu jawaban layanan informasi selambat-lambatnya mencapai 12 

hari kerja. Hal tersebut diakui telah sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan terkait 

keterbukaan informasi publik. Sedangkan profesi pemohon informasi cukup beragam, 

biasanya datang dari masyarakat umum, mahasiswa, dosen atau akademisi, praktisi. Selain 



81

Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR 2017

itu ada juga permohonan informasi yang datang dari instansi pemerintahan daerah terkait 

seperti Pemda.

 

- Program Pelayanan Informasi
Program yang sedang dan akan dijalankan tahun ini sehubungan dengan keterbukaan 

informasi dan komunikasi publik tidak terlalu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Hanya program dan kegiatan rutin seperti peliputan berita, penulisan berita, upload berita. 

PPID Pelaksana juga akan merampungkan SOP pelayanan informasi publik tahun ini. 

Selain itu jajaran PPID Pelaksana juga akan melakukan kajian terhadap kendala-kendala 

yang selama ini terjadi. Hal ini akan menjadi referensi untuk memberikan pelayanan 

informasi kepada masyarakat luas.

B.VIII.V. Kendala
Kendala yang dialami dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di 

lingkungan BPIW yang paling menonjol adalah proses pelayanan yang relatif lama. Hal 

tersebut secara tidak langsung diakui disebabkan karena penetapan apakah informasi 

yang dimohon termasuk kategori yang dikecualikan atau tidak cukup memakan waktu. 

Selain itu juga ada permasalahan terkait data yang dimohonkan masih berada di unit 

kerja sehingga membutuhkan waktu untuk berkoordinasi lebih lanjut. Sementara dari 

sisi pemohon informasinya, ada beberapa pertanyaan yang salah alamat, seharusnya 

tidak masuk ke BPIW.

B.VIII.VI. Harapan
PPID Pelaksana  di BPIW memiliki harapan ke depan bahwa pelayanan informasi dapat 

berjalan lebih cepat dan tanggap. Dengan ini performa pelayanan dan keterbukaan informasi 

publik dapat meningkat dan memuaskan kebutuhan akan informasi kepada masyarakat 

luas. Untuk itu, diharapkan koordinasi kepada unit-unit kerja lain kedepannya dapat lebih 

cepat terutama dalam memberikan data yang diminta oleh pemohon informasi. Hal tersebut 

juga tidak lepas dari pengembangan SDM serta infrastruktur teknis pendukungnnya
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PPID Pelaksana Badan Pusat 
Penelitian Dan Pengembangan 
(Balitbang)

B.IX. PPID PELAKSANA BADAN  PUSAT PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN (BALITBANG)

Badan  Pusat Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) mempunyai tugas melaksanakan penelitian 

dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dalam melaksanakan tugas 

Badan  Pusat Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi antara lain; 

a. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang  

 pekerjaan umum dan perumahan rakyat,

b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat,

c. pelaksanaan pengkajian kebijakan, strategi pengembangan infrastruktur, dan penerapan   

 teknologi hasil penelitian dan pengembangan,

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang  

 pekerjaan umum dan perumahan rakyat,

e. pelaksanaan administrasi badan penelitian dan pengembangan, 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

PPID Pelaksana di Balitbang dijabat oleh Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Umum, setingkat 

pejabat administrator. Bagian ini dibagi lagi menjadi tiga Subbagian antara lain, Subbagian Umum, 

Subbagian Keuangan, dan Subbagian Barang Milik Negara (BMN) yang masing-masing dikepalai 

oleh Kepala Subbagian (Kasub-bag), setingkat pejabat pengawas. 

Ketiga Subbag ini berkoordinasi melakukan pengelolaan dokumentasi dan publikasi data dan 

informasi bidang penyelenggaraan, kelembagaan, sumber daya konstruksi serta fasilitasi pengelolaan 

pengaduan masyarakat di lingkungan Balitbang Kementerian PUPR. Struktur organisasi yang ada 

pada Balitbang dapat dilihat pada gambar 30.
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Gambar 30 : Struktur Organisasi Balitbang Kementerian PUPR berdasarkan Permen PUPR 

Gambar 31 : Struktur Organisasi Internal PPID Pelaksana Pusat
 (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik) Balitbang

B.IX.I. Organisasi PPID Pelaksana 
PPID Pelaksana di Balitbang tidak memiliki struktur organisasi yang disahkan secara 

formal. Namun struktur organisasi internal PPID Pelaksana Pusat dapat dilihat pada gambar 

31. Selain memiliki PPID pelaksana di pusat, Balitbang juga memiliki PPID Pelaksana 

yang bertugas masing-masing di Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) yaitu 

Puslitbang SDA, Puslitbang Jalan dan Jembatan, Puslitbang Perumahan dan Pemukiman.   

- Koordinasi Antar Unit dan Antar UPT/ Balai
Dalam menyelenggarakan pelayanan dan keterbukaan informasi publik, PPID 

pelaksana Balitbang beserta jajarannya berkoordinasi dengan unit-unit organisasi lain di 

lingkungan Kementerian PUPR. Selain itu koordinasi juga dilakukan dengan Puslitbang-

puslitbang di lingkungan Balitbang serta balai di masing masing wilayah. Koordinasi 

dilakukan diantaranya menggunakan surat elektronik, telepon, hingga grup pesan singkat 

berbasis aplikasi. Saat ini Balitbang memiliki 23 balai yang tersebar di beberapa wilayah 

di Indonesia.   
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1. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Keairan

2. Balai Penelitian dan Pengembangan Hidrologi dan Tata Air

3. Balai Penelitian dan Pengembangan Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan

4. Balai Penelitian dan Pengembangan Pantai

5. Balai Penelitian dan PengembanganSungai

6. Balai Penelitian dan Pengembangan Rawa

7. Balai Penelitian dan Pengembangan Irigasi

8. Balai Penelitian dan Pengembangan Sabo

9. Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas

10. Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan

11. Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan

12. Balai Penelitian dan Pengembangan Perkerasan Jalan

13. Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton

14. Balai Penelitian dan Pengembangan Tata Bangunan dan Lingkungan

15. Balai Penelitian dan Pengembangan Bahan dan Struktur Bangunan

16. Balai Penelitian dan Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan   

  Permukiman

17. Balai Penelitian dan Pengembangan Sains Bangunan

18. Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah I Medan

19. Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah II Denpasar

20. Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah III Makassar

21. Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Sumber Daya Air

22. Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Permukiman

23. Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan

- Komitmen Pimpinan 
Komitmen pimpinan terkait keterbukaan informasi publik diakui cukup baik. Hal 

ini dikarenakan Kepala Balitbang merupakan seorang yang sudah sangat paham dan 

lama berkecimpung dalam urusan komunikasi publik. Dengan komitmen tersebut 

diharapkan fungsi dan tugas-tugas PPID terkait dapat berjalan lebih optimal.

B.IX.II. Sumber Daya 
- Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan penyelenggaraan terkait 

komunikasi publik dan pelayanan informasi publik di PPID pusat Balitbang yakni 
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Tabel 10 : Jumlah SDM PPID Pelaksana Balitbang

Subbag Umum

PNS
0 orang

4 orang
Non PNS

PNS
0 orang

3 orang
Non PNS

Humas Puslitbang (SDA) Humas Puslitbang Jalan
dan Jembatan

Humas Puslitbang
Perumahan & Permukiman

PNS
0 orang

3 orang
Non PNS

PNS
0 orang

3 orang
Non PNS

staf humas outsourcing (non PNS) berjumlah 4 orang pegawai. Sedangkan untuk 

tiga Puslitbang, yakni Puslitbang SDA, Puslitbang Jalan dan Jembatan, Puslitbang 

Peumahan dan Pemukiman masing-masing mempunyai 3 orang staf non PNS yang 

bertugas melakukan kegiatan pelayanan informasi publik dan keterbukaan informasi. 

Untuk standar kompetensi SDM yang bertugas, Secara teknis telah memenuhi kriteria, 

dimana untuk pendidikan terakhir sebagian besar adalah sarjana dengan masing-

masing latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu komunikasi, 

teknologi	informasi	(IT),	Fotografi,	hingga	Desain.		

- Sumber Biaya
Total anggaran yang diberikan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan 

Subbagian Komunikasi Publik Balitbang tahun ini mencapai sekitar Rp 3 Miliar. 

Anggaran tersebut berasal dari APBN tahun ini. Anggaran tersebut digunakan untuk 

pemenuhan kebutuhan penyampaian informasi ke publik. 

 Menurut pendapat PPID Pelaksana Balitbang bahwa dana tersebut dirasa belum 

ideal untuk menopang kegiatan komunikasi publik di dilingkungan Balitbang tahun 

2017. Hal ini dikarenakan banyak informasi-informasi penting seperti hasil-hasil 

penelitian di Kementerian PUPR yang sayang jika tidak dipublikasikan.

- Sarana dan Prasarana 
Secara umum untuk sarana dan prasarana saat ini masih diakui sudah cukup 

memadai.	Pasalnya	secara	fisik	sarana	dan	prasarana	tidak	terlalu	banyak	dibutuhkan.	

Saat ini Balitbang memiliki sarana dan prasarana antara lain website, bangunan media 

center (Pintu/ Pusat Informasi Terpadu) dan lain-lainnya untuk keperluan pelayanan 

dan keterbukaan informasi publik. PPID Pelaksana Balitbang mengatakan bahwa 

untuk tahun ini masih diperlukan tambahan alat-alat publikasi seperti drone, scaner, 

kamera, serta recorder. Dengan  ini diharapkan performa pelayanan dan keterbukaan 

informasi dapat lebih baik lagi.
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 B.IX.III. Pengelolaan Informasi
- Sumber Informasi yang Didapatkan 

Selama ini infomasi didapatkan dari unit-unit organisasi lain di Kementerian PUPR. 

Selain itu yang lebih intensif adalah sumber data dan informasi dari unit-unit kerja lain 

seperti Puslitbang SDA, Jalan dan Jembatan, Perumahan dan Pemukiman, serta Puslitbang 

Kebijakan dan Penerapan Teknologi. Sumber informasi juga didapat dari UPT/ Balai 

di masing-masing wilayah. Perolehan data dan informasi tersebut dilakukan dengan 

menyesuaikan permintaan dari pemohon informasi.

 

- Unggah Informasi ke Database
Petugas upload informasi atau berita di lingkungan Balitbang yakni staf subbagian 

umum, dengan berkoordinasi kasubbag. Namun manejemen upload berita di lingkungan 

Balitbang tidak lepas dari koordinasi dengan Biro Komunikasi Publik Kementerian 

PUPR. Pasalnya menejemen penayangan informasi atau berita harus mengikuti aturan 

yang telah ditetapkan oleh Biro Komunikasi Publik, dimana penayangan berita untuk 

kegiatan pejabat tinggi madya Balitbang, dilakukan atau harus melalui persetujuan 

Biro Komunikasi Publik Kementeran PUPR dan dilanjutkan pada website utama 

Kementerian PUPR. Sedangkan berita untuk kegiatan pejabat tinggi pratama ke-

bawah, dapat langsung di upload pada Subbagian umum Balitbang dan dapat langsung 

di upload di website Balitbang Kementerian PUPR. 

Pintu (Pusat Informasi Terpadu) Balitbang
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- Program Terkait Pengelolaan Informasi
Program yang dijalankan tahun ini terkait pengelolaan informasi publik di lingkungan 

Balitbang antara lain adalah pembuatan majalah dan buletin yang diterbitkan secara rutin 

setiap tiga bulan sekali. Informasi yang disajikan lebih banyak besifat ilmiah dalam lingkup 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat..

B.IX.IV. Pelayanan Informasi
- Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik Balitbang PUPR telah 

selesai dibuat, tetapi masih menunggu penetapan atau pengesahan oleh pimpinan. Secara 

umum SOP yang berlaku di lingkungan Balitbang untuk pelayanan permohonan infromasi 

publik terdiri dari beberapa tahapan, yaitu;  

a. Menampung permintaan/ kebutuhan layanan fasilitas umum; 

b. Merencanakan kebutuhan layanan fasilitas umum; 

c. Mencatat, menyusun, membuat rencana biaya dan kegiatan layanan fasilitas umum; 

d. Melaporkan rencana biaya dan kegiatan layanan fasilitas umum; 

e. Memeriksa rencana biaya dan kegiatan layanan fasilitas umum; 

f.	 Konfirmasi	rencana	pelaksanaan	kegiatan;	

g. Mengarahkan sekaligus menugaskan untuk melaksanakan layanan fasilitas umum; 

h. Menindak lanjuti arahan pimpinan; 

i. Melaksanakan layanan pimpinan; 

j. Memeriksa hasil layanan fasilitas umum yang telah dilaksanakan; 

k. Mengarsipkan dokumentasi hasil layanan fasilitas umum. 

- Permohonan Informasi 
Secara kuantitas, permohonan informasi ke Balitbang tidak terlalu banyak. Setiap 

bulan permohonan informasi yang masuk sekitar 5 permohonan. Sedangkan dari jenis 

informasi yang diminta lebih banyak terkait penerapan teknologi terbaru yang sudah dan 

akan direalisasikan di Kementerian PUPR, selain itu juga terdapat permintaan informasi 

mengenai AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) 

Pemohon informasi di lingkungan Balitbang kebanyakan merupakan mahasiswa 

dan akademisi yang akan melakukan kegiatan penelitian yang berhubungan dengan 

teknologi penerapan di Kementerian PUPR dan dari pihak kontraktor atau konsultan 

yang menginginkan informasi mengenai AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) sebagai 

pedoman.
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- Program Pelayanan Informasi
Program yang sedang dijalankan tahun ini terkait pengelolaan informasi publik di 

lingkungan Balitbang salah satunya adalah pembuatan berita atau bahan informasi yang 

diunggah setiap hari. Tahun ini pemberitaan Balitbang ditargetkan mencapai 5.000 

berita. Selain itu juga ada pembuatan majalah atau buletin serta pameran. Selain itu PPID 

Pelaksana Balitbang juga ingin meningkatkan peforma dan aktif memberikan layanan 

informasi publik yang besifat ilmiah dalam lingkup pekerjaan umum melalui media center 

yang telah dimiliki.

B.IX.V. Kendala
Adapun kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan pelayanan informasi diantaranya 

adalah jumlah staf yang mengurus masalah informasi publik kurang. Hingga saat ini 

bagian umum Puslitbang selaku bagian yang menjalankan fungsi komunikasi publik selalu 

kewalahan dalam menjawab atau menangani permintaan informasi dari para stakeholder. 

Kendala tersebut juga tidak lepas dari karakter permintaan informasi kepada Balitbang 

lebih detil dan kompleks. Hal tersebut yang membuat pelayanan informasi publik di 

lingkungan Balitbang tidak pernah mencatatkan 1 hari pelayanan, selain juga harus hati-

hati jangan sampai informasi dikecualikan terbuka ke publik.

Gambar 32 : Diagram Alir SOP Pelayanan Informasi Publik Balitbang Kementerian PUPR

      MUTU BAKU
AKTIVITAS KEPALA SUB FUNGSIONAL UMUM/ KEPALA BAGIAN  SEKETARIS BADAN KEPALA BADAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
 BAGIAN  PENGADMINITRASIAN KEUANGAN & PENELITIAN DAN PENEITIAN DAN   (menit)
 UMUM UMUM UMUM PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN

Menampung      kebutuhan layanan 30 Daftar kebutuhan
permintaan/kebutuhan      fasilitas umum  layanan fasilitas 
layanan  fasiitas umum        umum

Merencanakan kebutuhan      Daftar kebutuhan 60 Rencana kebutuhan
layanan umum      fasilitas layanan  layanan fasilitas
      umum

Mencatat, menyusun,      Rencanan kebutuhan 30 Usulan rencana
membuat rencana biaya      layanan fasilitas  layanan fasilitas
dan kegiatan layanan      umum  umum
fasilitas umum

Melaporkan rencana      Usulan rencana 10 Pendaftara
biaya dan kegiatan      layanan fasilitas  laporan
layanan fasilitas umum      umum

Memeriksa rencana      Usulan rencana 10 Perbaikan usulan
biaya dan kegiatan      layanan fasilitas  rencana layanan
layanan fasilitas umum      umum  fasilitas umum

Konfirmasi rencana      Rencana pelaksanaan 30 Persetujuan
pelaksanaan kegiatan      layanan fasilitas  pelaksanaan
      umum  layanan fasilitas

Mengarahkan sekaligus      Persetujuan 10 Rencana tindak
menugaskan untuk      pelaksanaan layanan  lanjut pelaksanaan
melaksanakan layanan      fasilitas umum  layanan fasilitas
fasilitas umum        umum

Menindak lanjuti      Rencana tindak *) Tindak lanjut
arahan pemimpin      lanjut pelaksanaan  pelaksanaan
      layanan fasilitas   layanan fasilitas 
      umum  umum

Melaksanakan       Rencana tindak *) Hasil layanan
layanan fasilitas       lanjut pelaksanaan  fasilitas umum
      layanan fasilitas 

Memeriksa hasil      Hasil layanan 10 Pebaikan dan
layanan fasilitas umum      fasilitas umum  penyelesaian
yang harus dilaksanakan        layanan fasilitas 
        umum

Mempersiapkan      Proses layanan 5 Arsip Layanan
dokumentasi hasil      fasilitas umum  fasilitas umum
layanan fasilitas umum      

Mulai

Tidak

Ya

Selesai

*) Garis arah proses kegiatan ( connection Line ) waktu tergantung pelaksanaan kegiatan
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B.IX.VI. Harapan
PPID Pelaksana Balitbang berharap semua produk Balitbang seperti teknologi, standar, 

dan pedoman dapat dipakai oleh Ditjen terkait dan tersosialisasikan dengan baik di seluruh 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
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PPID Pelaksana Badan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (BPSDM)

B.X. PPID Pelaksana BPSDM 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mempunyai tugas melaksanakan 

pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian PUPR. Garis besar tugas 

dari BPSDM yaitu : 

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat

b. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pekerjaan umum dan perumahan rakyat

c. Pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian  Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat

d. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat

e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di 

bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, 

f. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Unit kerja ini juga berhubungan langsung dengan stakeholder Kementerian PUPR. Dengan demikian 

di dalam struktur organisasi BPSDM juga ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Pelaksana yang dijabat oleh Kepala Bagian Data dan Informasi, pejabat setingkat pejabat 

administrator di bawah Sekretaris Badan. Bagian ini dibagi tiga Subbagian yaitu, Subbagian Pengelolaan 

Data, Subbagian Pengembangan Sistem, dan Subbagian Pelayanan Informasi yang masing-masing 

dikepalai oleh Kepala Subbagian (Kasubbag), dengan tingkat jabatan  pejabat pengawas. Struktur 

organisasi yang ada pada BPSDM Kementerian PUPR dapat dilihat pada gambar 33.  
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Bagian
Anggaran &

Umum

Bidang Teknik &
Materi Sumber

Daya Air

Bidang Teknik
dan Materi
Konstruksi

Bidang
Evaluasi dan

Pelaporan

Bagian
Anggaran &

Umum

Bidang Teknik &
Materi Jalan

dan Jembatan

Bidang Teknik &
Materi Perumahan,

Permukiman &
Pengemb, INF, WIL

Bidang
Evaluasi dan

Pelaporan

Kelompok Jabatan
Fungsional

Balai Pendidikan dan Pelatihan
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII

Bagian
Anggaran &

Umum

Bidang  Pendidikan
dan Pelatihan
Manajemaan

Bidang
Pengembangan

dan Evaluasi
Jabatan Fungsional

Gambar 33 : Struktur Organisasi BPSDM Kementerian PUPR berdasarkan Permen PUPR No.15 Tahun 2015

BADAN
PENGEMBANGAN SDM

Bagian Kepegawaian
Organisasi dan
Tata Laksana

Bagian
Keuangan

dan Umum

Bagian
Data &

Informasi

PUSAT PENILAIAAN
KOMPETENSI &
PEMANTAUAN

KINERJA

PUSDIKLAT
SUMBER

DAYA AIR &
KONSTRUKSI

PUSDIKLAT JALAN,
PERUMAHAN, PERMUKIMAN,

&  PENGEMBANGAN 
INFRASTRUKTUR WILAYAH

PUSDIKLAT 
MANAJEMEN &

PENGEMBANGAN
JABATAN FUNGSIONAL

Bagian
Perencana

dan Evaluasi

Bagian
Anggaran &

Umum

Bidang Penilaian
Kompetensi
dan Evaluasi

Bidang
Pemerataan

Karir dan Evaluasi

Bidang
Pemantauan Kinerja

dan Evaluasi

Balai
Penilai Kompetensi

SEKRETARIAT
BADAN

Gambar 34 : Struktur Organisasi Internal Bagian Data dan Infromasi BPSDM

KEPALA BAGIAN DATA
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STAFF
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STAFF
PENGEMBANGAN
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STAFF
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SISTEM

KEPALA SUBBAGIAN
PENGOLAHAN DATA

KEPALA SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN SISTEM

KEPALA SUBBAGIAN
LAYANAN INFORMASI

STAFF
PENGOLAHA

DATA

B.X.I. Organisasi PPID Pelaksana
PPID Pelaksana di lingkungan BPSDM kementerian PUPR tidak memiliki struktur 

organisasi yang disahkan secara formal. Namun struktur organisasi internal yang berlaku 

dan dijalankan pada unit organisasi dapat dilihat pada gambar 34. 

- Koordinasi Antar Unit dan Antar UPT/ Balai
Secara umum media komunikasi yang digunakan untuk berkoordinasi oleh PPID 

Pelaksana dengan unit kerja ataupun balai/ UPT untuk melaksanakan pelayanan informasi 

publik menggunakan surat elektronik atau juga melalui jejaring atau pesan singkat berbasis 

aplikasi di telepon seluler. Saat ini BPSDM Kementerian PUPR memiliki 4 unit kerja pusat 

yang terdiri dari;

1 Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, 

2 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 
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3 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman,dan Pengembangan  

Infrastruktur Wilayah, dan 

4 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional.

 

Selain itu BPSDM juga memiliki 9 balai pendidikan yang tersebar di daerah, 3 balai 

uji coba, serta 1 balai penilaian kompetensi. Berikut ini nama-nama balai yang tersebar di 

beberapa wilayah di Indonesia. 

1. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah I Medan

2. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah II Palembang

3. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta

4. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung

5. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta

6. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya

7. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VII Banjarmasin

8. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah  VIII Makassar

9. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IX Jayapura

   

- Komitmen Pimpinan 
Komitmen pimpinan BPSDM terhadap keterbukaan maupun layanan informasi publik 

diakui cukup baik. Hal ini juga tercantum pada Rencana Strategis (Resntra) BPSDM 

Kementerian PUPR 2015-2019, dimana untuk pelayanan publik diperlukan adanya 

perubahan pola pikir (mindset), dari dilayani menjadi melayani, dari orientasi proses 

menjadi orientasi outcome, dari meunggu menjadi menjemput, dari inkompetensi menjadi 

kompeten,	rumit	dan	tidak	fleksibel	menjadi	sederhana,	serta	dari	koruptif	menjadi	bersih.	

Dengan ini diharapkan fungsi dan tugas-tugas PPID terkait dapat berjalan lebih optimal.

B.X.II. Sumber Daya 
- Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan penyelenggaraan terkait komunikasi 

publik dan pelayanan informasi publik di Bagian Data dan Informasi BPSDM totalnya 

13 orang pegawai, terdiri dari 4 orang PNS (Pegawai Negeri Sipi) dan 9 orang non PNS. 

Untuk Subbagian Layanan Informasi memiliki 6 orang pegawai yang terdiri dari 1 orang 

PNS dan 5 orang non PNS.  

Untuk standar kompetensi SDM, secara teknis telah memenuhi kriteria, dimana mayoritas 

setara Sarjana (S1). Pada Subbagian Layanan Informasi terdiri dari 1 orang lulusan SLTA, 
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1 orang Diploma, dan 4 orang Sarjana, kendati hanya satu orang yang merupakan Sarjana 

Komunikasi.

Tabel 11 : Jumlah SDM PPID Pelaksana BPSDM

Subbag Layanan Informasi

PNS
1 orang

5 orang
Non PNS

PNS
3 orang

4 orang
Non PNS

Subbag Pengolahan Data &
Subbag Pengembangan Sistem

- Sumber Biaya
Total anggaran dana yang diberikan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan 

keterbukaan informasi publik (KIP) dan pelayanan komunikasi publik pada BPSDM tahun 

ini sekitar Rp 2 Miliar, relatif sama dengan yang dianggarkan tahun sebelumnya. Dana 

tersebut diakui relatif cukup untuk menopang semua kegiatan KIP dan pelayanan informasi 

tahun ini. 

- Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana sebagai pendukung teknis penyelenggaraan keterbukaan dan 

komunikasi publik di lingkungan BPSDM diakui telah cukup memadai. Untuk keterbukaan 

informasi publik, saat ini BPSDM memiliki website internal yakni bpsdm.pu.go.id sebagai 

platform yang digunakan untuk memberikan layanan informasi kepada publik. Selain itu, 

ada juga komputer dan perangkat publikasi lainnya yang mendukung kinerja pelayanan 

informasi. 

B.X.III. Pengelolaan Informasi
- Sumber Informasi yang Didapatkan 

Selama ini infomasi didapatkan dari unit-unit kerja di lingkungan BPSDM serta dan 

UPT/Balai di masing-masing wilayah. Selain itu ada juga informasi dari unit-unit organisasi 

lain di lingkungan Kementerian PUPR. Perolehan data dan informasi tersebut dilakukan 

dengan berkoordinasi dengan stakeholder tersebut dengan menyesuaikan permintaan 

informasi dari pemohon informasi yang diminta pemohon.
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- Unggah Informasi ke Database
Yang bertugas unggah informasi atau berita di lingkungan BPSDM adalah subbagian 

layanan informasi. Secara personal dilakukan oleh Kasubbag komunikasi publik atau bisa 

juga dilakukan oleh para staf. Namun menejemen upload berita di lingkungan BPSDM 

tidak lepas dari koordinasi dengan Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. Pasalnya 

menejemen penayangan informasi atau berita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan 

oleh Biro Komunikasi Publik, dimana penayangan berita untuk kegiatan pejabat tinggi 

madya BPSDM harus melalui persetujuan Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR 

dan dilanjutkan pada website utama Kementerian PUPR. Sedangkan berita untuk kegiatan 

pejabat tinggi pratama ke bawah, dapat langsung di unggah oleh Layanan Informasi 

BPSDM ke website BPSDM Kementerian PUPR.

 

- Program Pengelolaan Informasi
Untuk program pengelolaan informasi BPSDM tahun ini hanya hanya bersifat 

program-program rutin tahunan. Diantaranya adalah  pameran dan persiapan mencetak 

perangkat komunikasi publik seperti brosur-brosur untuk pameran. Selain itu, ada juga 

pembuatan publikasi berupa informasi teknis tentang pelatihan ataupun beasiswa yang 

akan dilaksanakan oleh BPSDM tahun ini. 

 

B.X.IV.  Pelayanan Informasi
- Standar Operasional Prosedur (SOP)  

Secara resmi, BPSDM belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait 

dengan pelayanan informasi publik. Saat ini SOP pelayanan informasi masih belum 

rampung dan masih menunggu pengesahan. Kendati demikian standar baku pelayanan 

informasi publilk yang berlaku dan berjalan di BPSDM saat ini sebagai berikut:  

a. Permintaan atau permohonan informasi dari masyarakat (pemohon) masuk ke 

melalui Biro Komunikasi Publik atau dapat juga langsung masuk ke BPSDM.

b. Pertanyaan yang masuk melalui Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR di  

 teruskan kepada PPID di BPSDM.  

c. Permohonan informasi yang diterima oleh PPID Pelaksana di BPSDM di analisa 

untuk selanjutnya memberikan keputusan apakah permohonan informasi tersebut  

 masuk kedalam informasi yang dikecualikan (dikembalikan ke pemohon), atau jika  

 bukan merupakan informasi dikecualikan dapat jawab oleh BPSDM baik secara  

 langsung atau dapat melalui Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. 

d. Jika pertanyaan ditujukan kepada unit kerja terkait atau Balai di wilayah terkait, 
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maka pertanyaan tersebut di diteruskan kepada unit kerja atau balai terkait. 

e. Selanjutnya Balai di masing-masing wilayah dapat menyiapkan konsep jawaban  

 dan dapat langsung diberikan jawaban kepada pemohon informasi. Atau bisa juga  

 jawaban dari balai di berikan kepada PPID pusat BPSDM untuk dapat diteruskan  

 kepada pemohon informasi.

 

- Permohonan Informasi 
Secara kuantitas, permohon informasi pada unit organisasi ini relatif cukup banyak, 

sekitar 10 sampai dengan 15 permohonan informasi yang masuk setiap bulannya. Kendati 

demikian, jenis informasi yang diminta tidak telalu bervariasi, secara umum hanya 

permohonan yang terkait dengan informasi pelatihan, jadwal diklat, syarat-syarat pelatihan, 

informasi beasiswa dan persyaratan-persyaratannya di lingkungan Kementerian PUPR. 

Pemohon informasi di lingkungan BPSDM juga tidak terlalu beragam. Hampir semuanya 

didominasi oleh karyawan-karyawan atau PNS-PNS di lingkungan Kementerian PUPR 

yang berada di pusat maupun di daerah guna mencari informasi terkait program-program 

diklat ataupun beasiswa yang dapat dimanfaatkannya.

- Program Pelayanan Informasi
Program-program untuk meningkatkan pelayanan informasi yang akan dilakukan tahun 

ini antara lain adalah penyelesaian draft SOP terkait pelayanan informasi di lingkungan 

BPSDM. Adapun pelatihan untuk keperluan komunikasi publik masih akan mengikuti 

program yang akan dilaksanakan Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR tahun ini.

B.X.V. Kendala
PPID Pelaksana BPSDM menjelaskan selama menjalankan tugas tidak ditemui 

kendala-kendala	yang	signifikan	terkait	pelayanan	ataupun	keterbukaan	informasi	publik.	

PPID Pelaksana BPSDM tidak pernah mencatatkan adanya sengketa informasi publik. 

Hal ini nampaknya tidak lepas dari sifat informasi yang lebih banyak mencangkup 

keterbukaan kepada pegawai-pegawai (PNS) di lingkungan kementerian PUPR sendiri. 

Jenis informasinya pun hanya terbatas pada keterbukaan informasi terkait pelatihan, 

beasiswa, serta pameran yang lebih banyak dimanfaatkan oleh PNS di lingkungan internal 

Kementerian PUPR.

Kendati demikian pelaksanaan pelayanan informasi di BPSDM bukan tidak memiliki 

kendala	sama	sekali.	Meski	tidak	terlalu	signifikan,	namun	diakui	saat	ini	masih	ada	sedikit	

kendala	untuk	terus	mencari	bentuk	koordinasi	yang	lebih	efisien	terutama	antara	balai	di	
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masing-masing daerah karena belum ada SOP baku yang dibuat untuk koordinasi kepada 

balai-balai di masing-masing wilayah. Selain itu juga masih dirasakan bahwa pengelolaan 

informasi	 terkadang	 masih	 belum	 berjalan	 efisien,	 dimana	 masih	 ada	 pemohon	 yang	

meminta informasi, padahal semua sudah di publikasikan dengan jelas di website BPSDM 

Kementerian PUPR.   

B.X.VI. Harapan
BPSDM memiliki harapan kedepan bahwa semua pengelolaan informasi publik di 

lingkungan BPSDM dapat tertangani dengan baik. Selain itu juga dapat terorganisir dengan 

lebih baik lagi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan SOP yang lebih terstruktur lagi, 

setidaknya ada SOP dari pejabat tingkat pratama di balai daerah sehingga unit yang di 

daerah dapat berkoordinasi dengan lebih baik.
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PPID Pelaksana Badan
Pengatur Jalan Tol (BPJT) 

B.XI. PPID PELAKSANA BADAN PENGATUR JALAN TOL (BPJT) 

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) merupakan salah satu unit organisasi di bawah Kementerian PUPR yang 

berwenang melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol mulai dari pengaturan, pengusahaan dan 

pengawasan. Keberadaan BPJT diamanatkan oleh Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum No.295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol. Terkait dengan wewenang pengusahaan, BPJT 

berusaha mendorong keterlibatan Badan Usaha dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan jalan tol.

Beradasarkan amanat tersebut, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menteri;

b. melakukan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya dan 

merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri;

c. melakukan pengambilalihan hak sementara pengusahaan jalan tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi, 

untuk kemudian dilelangkan kembali pengusahaannya;

d.	 melakukan	persiapan	pengusahaan	dalan	tol	yang	meliputi	analisa	kelayakan	finansial,	studi	kelayakan,	dan	

penyiapan amdal;

e. melakukan pengadaan investasi jalan tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;

f. membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastian tersedianya dana yang berasal dari 

Badan Usaha dan membuat mekanisme penggunaannya;

g. memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan 

jalan tol yang dilakukan Badan Usaha; dan

h. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian pengusahaan 

jalan tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri.
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Gambar 35 : Struktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)
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Gambar 36 : Struktur Organisasi Internal PPID Pelaksana BPJT
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PPID Pelaksana BPJT diamanatkan oleh Kepala Bagian (Kabag) Umum dengan jabatan setingkat 

pejabat adminsitrator. Fungsi kerja Bagian Umum ini dibagi dalam tiga Subbagian, yaitu Hukum 

dan Hubungan Masyarakat, Administrasi dan Kepegawaian, dan Keuangan. Pada Subagian masing-

masing dikepalai oleh Kepala subbagian (Kasubag), setingkat pejabat pengawas. 

 Ketiga subbagian berkoordinasi melakukan pengelolaan dokumentasi dan publikasi data dan 

informasi serta fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan BPJT Kementerian 

PUPR. Struktur organisasi yang ada pada BPJT dapat dilihat pada gambar 35. 

B.XI.I. Organisasi PPID Pelaksana
PPID Pelaksana BPJT tidak memiliki struktur organisasi yang disahkan secara formal. 

Namun struktur organisasi internal yang berlaku dan dijalankan pada unit organisasi dapat 

dilihat pada gambar 36.  
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- Koordinasi antar Unit Organisasi Lain (Bina Marga)
Keberadaan BPJT hanya ada di Jakarta, sehingga tidak ada koordinasi lintas instansi 

yang dilakukan ke unit kerja di daerah. Kegiatan pelayanan informasi hanya ada di pusat 

saja. Kendati demikian BPJT juga terkadang berkoordinasi dengan Ditjen Bina Marga 

dalam pemenuhan kebutuhan data pelengkap terkait jalan.

- Komitmen Pimpinan 
Komitmen pimpinan di lingkungan BPJT Kementerian PUPR terkait keterbukaan 

informasi publik diakui cukup baik. Ini diakui bahwa komitmen ini dapat dilihat dari kinerja 

yang selama ini berjalan, dimana BPJT selalu menindaklanjuti pengaduan-pengaduan dari 

masyarakat. Seperti misalnya setiap ada panggilan-panggilan sidang terkait pengaduan 

ataupun gugatan-gugatan terkait jalan tol dari masyarakat selalu dilayani. 

Selain itu komitmen Menteri selaku Pembina PPID juga sangat mendukung. Terbukti 

bahwa menteri sempat mengajak rapat kepada PPID Pelaksana di masing-masing Ditjen 

dan Badan terkait untuk membahas dan mengedepankan keterbukaan informasi publik. 

Dengan ini diharapkan fungsi dan tugas-tugas PPID terkait dapat berjalan lebih optimal. 

B.XI.II. Sumber Daya 
- Sumber Daya Manusia 

Pelaksana tugas layanan informasi publik serta komunikasi publik di lingkungan BPJT 

dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Informasi BPJT, khususnya pada Subbagian Hukum 

dan Hubungan Masyarakat. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki pada subbag 

tersebut mencapai 4 orang, dimana seluruhnya berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipi). 

Sementara itu, standar kompetensi yang dimiliki, yakni terdiri dari 3 orang dengan latar 

belakang Sarjana Hukum, dan satu orang lulusan SLTA. Namun hingga saat ini, Subbag 

Tabel 12 : Jumlah SDM di PPID Pelaksana BPJT

Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarkat

PNS
4 orang 0 orang

Non PNS
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Hukum dan Hubungan Masyarakat BPJT tidak memiliki SDM yang berlatar belakang 

komunikasi.

- Sumber Biaya
Total anggaran dana yang diberikan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan 

keterbukaan informasi publik (KIP) dan komunikasi publik pada BPJT tahun ini sekitar 

Rp 1,5 – Rp 2 Miliar. Dana tersebut diakui relatif belum cukup ideal. PPID Pelaksana 

mengatakan BPJT membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk menopang target 

menjadi yang terdepan dalam memberikan informasi publik. Apalagi pemerintahan saat ini 

memiliki	program	yang	fokus	terhadap	infrastruktur	dan	konektifitas	antar	daerah.	

- Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana sebagai pendukung teknis penyelenggaraan keterbukaan informasi 

di lingkungan BPJT cukup memadai, seperti website yang saat ini sudah dapat di akses 

oleh	masyarakat	luas.	Namun	sarana	fisik	masih	minim,	seperti	tidak	ada		ada	meja	khusus	

atau ruangan khusus untuk masyarakat mencari informasi. Untuk masyarakat yang datang 

langsung untuk mencari informasi di BPJT hanya disediakan ruang tunggu.

 

B.XI.III. Pengelolaan Informasi
- Sumber Informasi 

Selama ini informasi didapatkan dari unit-unit kerja lain di lingkungan BPJT serta 

beberapa stakeholder yaitu wakil-wakil unsur baik dari Kementerian PUPR sendiri, 

Kementerian Keuangan, Asosiasi Profesi, serta Akademisi terkait. Selain itu sumber 

informasi juga banyak didapat dari Ditjen Bina Marga, yang sekaligus menjadi unit 

organisasi Kementerian PUPR  yang paling intensif berkoordinasi dengan BPJT. Perolehan 

data dan informasi tersebut juga digunakan sebagai referensi data untuk membuat informasi 

baku terkait investasi jalan tol di Indonesia.

- Petugas Unggah Informasi  
Petugas yang mengunggah informasi dilakukan staf Subbagian Hukum dan Hubungan 

Masyarakat. Informasi yang diunggah biasanya terkait hasil pemeriksanaan syarat 

pelayanan minimal atau adanya penyesuaian tarif yang diupload di website BPJT. Selain 

itu, materi rilis dari investor biasanya juga selalu diunggah ke website. 

Namun ada kendala dalam untuk pembuatan material publikasi karena tidak ada staf 

yang memiliki latar belakang pendidikan komunikasi. Sehingga pembuatan material 

publikasi sering meminta bantuan kepada unit organisasi lain, seperti Bina Marga.
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Manejemen upload berita di lingkungan BPJT selalu mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan dengan Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. Penayangan berita untuk 

kegiatan pejabat tinggi madya dilakukan atau harus melalui persetujuan Biro Komunikasi 

Publik Kementeran PUPR dan dilanjutkan pada website utama Kementerian PUPR. 

Sedangkan berita untuk kegiatan pejabat tinggi pratama ke bawah dapat langsung di unggah 

lagsung di website BPJT Kementerian PUPR oleh Subbagian Hukum dan Hubungan 

Mayarakat BPJT. 

-  Program Pengelolaan Informasi
Program terkait pelayanan informasi dan keterbukaan informasi publik di BPJT 

tidak terlalu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya program dan kegiatan 

rutin tahunan, seperti media visit atau site visit dengan mengundang kalangan wartawan 

untuk meliput progress jalan tol yang sedang dikerjakan sebagai strategi publikasi agar 

menyebar ke masyarakat luas. 

Hal tersebut biasanya dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun dengan 

bekerjasama dengan investor-investor yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan 

tol tersebut. 

 

B.XI.IV. Pelayanan Informasi
- Standar Operasional Prosedur (SOP)  

BPJT sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi 

publik. Hal ini dapat dilihat pada diagram alir, gambar 3. Secara sederhana, proses 

tahapannya adalah sebagai berikut;

a. Permintaan atau permohonan informasi dari masyarakat (pemohon) masuk ke 

melalui Biro Komunikasi Publik atau dapat juga langsung masuk ke BPJT.

b. Permohonan informasi melalui Biro Komunikasi Publik diterima oleh Sekretaris 

BPJT dan selanjutnya di disposisi kepada Kepala Bagian Umum BPJT, atau 

permohonan yang langsung masuk ke BPJT di terima oleh Kasubbag Hukum dan 

Hubungan Masyarakat BPJT.

c. Mengumpulkan dan mendata informasi, selanjutnya mendokumentasikan daftar 

dan	fisik	informasi	yang	dkuasai	dengan	baik		untuk	diserahkan	dalam	bentuk	pdf.

d. Berkoordinasi dengan bidang terkait untuk mengumpulkan dan mendata informasi 

yang disesuaikan dengan permohonnan. 

e. Membuat jawaban permohonan informasi, untuk selanjutnya dikoreksi oleh 

Kasubbag, dan dikoreksi lebih lanjut oleh Kabag Umum.
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f. Setelah disetujui, staf yang bertugas memberikan jawaban informasi kepada 

pemohon.

Gambar 37 : Diagram Alir SOP Pelayanan Informasi di BPJT

- Permohonan Informasi 
Secara kuantitas, permohonan informasi pada unit organisasi ini relatif tidak terlalu 

banyak, sekitar satu sampai dengan dua permohonan informasi yang masuk setiap bulannya. 

Kendati demikian, jenis informasi yang diminta secara bobot cukup menghabiskan banyak 

waktu dan energi untuk menyelesaikannya. Pasalnya di lingkungan BPJT cukup banyak 

pengaduan atau gugatan hukum terkait jalan tol, seperti masalah sengketa tanah dengan 

masyarakat. Sedangkan profesi pemohon informasi cukup beragam, diantaranya datang dari 

masyarakat umum, wartawan, serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang biasanya 

menfasilitasi atau advokasi untuk masyarakat. Selain itu ada juga sedikit dari kalangan 

investor baru yang minat pada pembangunan jalan tol. Seperti contoh yang terbaru kemarin 

(tahuh ini) ada investor dari Tiongkok dan biasanya langsung di teruskan kepada Kepala 
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Bidang	(Kabid)	terkait,	untuk	lebih	efisien	dalam	penyampaiannya.	Waktu	yang	diperlukan	

dalam pelayanan informasi publik di lingkungan BPJT relatif cepat, yakni satu sampai dua 

hari kerja. Hal ini ditopang oleh ketersediaan data dalam “buku besar BPJT” yang telah 

disusun oleh BPJT. Kendati tidak menutup kemungkinan untuk pengaduan yang bersifat 

khusus diperlukan waktu yang relatif lebih lama.

-  Program Pelayanan Informasi
Program pelayanan informasi yang dilakukan BPJT tahun ini diantaranya adalah akan 

menyelenggarakan tender paket pekerjaan untuk komunikasi publik di lingkungan BPJT. 

Paket pekerjaan ini nantinya untuk mendukung penyelenggaraan informasi publik melalui 

website internal BPJT. Dengan begitu BPJT nantinya akan memiliki konsultan untuk 

membuat materi-materi publikasi seperti artikel dan lain-lainnya.

Selain itu, dalam rangka menyediakan informasi dan mendorong keterlibatan sektor 

swasta dalam pembangunan jalan tol, BPJT juga membuat Buku Peluang Investasi Jalan Tol 

di Indonesia. Buku ini menyediakan informasi tentang jalan tol di Indonesia secara umum 

dan ruas-ruas jalan tol yang sudah operasi, yang sudah memiliki Perjanjian Pengusahaan 

Jalan Tol (PPJT), maupun yang sedang dalam persiapan tender sebagai peluang bagi sektor 

swasta untuk ikut berperan.

B.XI.V.  Kendala
Kendala yang dialami dalam penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan informasi 

publik di lingkungan BPJT antara lain proses yang relatif lama terkait permintaan data 

teknis. Pasalnya kasus pengaduan yang dilayani biasanya selalu terkait dengan masalah 

sengketa kepada masyarakat terkait proyek jalan tol.  Selain itu, keterbatasan SDM menjadi 

kendala selama ini, dimana tidak adanya staf yang memiliki latar belakang komunikasi, 

sehingga harus meminta bantuan kepada teman-teman Staf PPID di unit organisasi lain 

(Bina Marga) untuk menyediakan kebutuhan materi informasi seperti pers rilis berita.

  

B.XI.VI. Harapan
PPID Pelaksana di lingkungan BPJT memiliki harapan untuk kedepannya dana atau 

anggaran untuk pelayanan dan keterbukaan informasi publik dapat ditambahkan. Selain 

itu yang tidak kalah pentingnya, yakni penambahan SDM untuk staf terkait pelayanan 

informasi dan publikasi untuk meningkatkan performa publikasi kedepannya.
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PPID Pelaksana Badan
Peningkatan Penyelenggaraan 
Sistem Penyediaan Air Minum 
(BPPSPAM)

B.XII. PPID Pelaksana BPPSPAM

Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) mempunyai 

tugas membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan 

penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan 

atau badan usaha milik daerah penyelenggara sistem penyediaan air minum. Dalam melaksanakan 

tugas  BPPSPAM menyelenggarakan fungsi antara lain; 

a. penilaian kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik negara 

atau badan usaha milik daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas, dan 

kontiunitas pelayanan sistem penyediaan air minum, 

b. memfasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh badan 

usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan 

kualitas, kuantitas, dan kontiunitas pelayanan sistem penyediaan air minum, 

c. pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka 

peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, yang diselenggarakan oleh badan 

usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah, 

d. pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah darah dalam menjaga 

kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dengan pelanggan.

Unit organisasi yang melaksanakan tugas tersebut pada BPPSPAM Kementerian PUPR adalah 

Bagian Pelayanan Informasi dan Kerjasama, dengan PPID pelaksana yakni Kepala Bagian (Kabag) 

Pelayanan Informasi dan Kerjasama, dengan tingkat jabatan pejabat administrator. Bagian ini dibagi 

lagi menjadi dua subbagian antara lain, subbagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat, dan 

subbagian Fasilitasi Kerjasama yang masing-masing dikepalai oleh Kepala subbagian (Kasubbag), 

setingkat pejabat pengawas. 
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Gambar 38 : Struktur Organisasi BPPSPAM Kementerian PUPR 

Gambar 39 : Struktur Organisasi Internal Bagian Pelayanan
 Infromasi dan Kerjasama BPPSPAM
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Kedua Subbag ini berkoordinasi melakukan pengelolaan dokumentasi dan publikasi data dan 

informasi bidang penyelenggaraan, kelembagaan, serta fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat 

di lingkungan BPPSPAM Kementerian PUPR. Struktur organisasi yang ada pada BPPSPAM dapat 

dilihat pada gambar 38.  

B.XII.I. Organisasi PPID Pelaksana 
PPID Pelaksana BPPSPAM tidak memiliki struktur organisasi yang disahkan secara 

formal. Namun struktur organisasi internal yang berlaku dan dijalankan pada unit organisasi 

dapat dilihat pada gambar 39.

- Koordinasi Antar Unit dan Antar UPT/ Balai
Dalam pelaksanaan kegiatan informasi publik maupun layanan informasi publik 

hanya dilakukan di pusat, karena BPPSPAM sendiri tidak memiliki UPT/ Balai di daerah. 

Dalam pemenuhan penyediaan informasi BPPSPAM sering bekerjasama dengan unit-unit 
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organisasi di lingkungan Kementerian PUPR diantaranya adalah Ditjen Cipta Karya dan 

Ditjen SDA. Selain itu koordinasi juga dilakukan di luar lingkungan Kementerian PUPR, 

seperti dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat maupun daerah, BUMD 

Badan Usaha Milik Daerah (PDAM), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKB), hingga pemerintah daerah.

- Komitmen Pimpinan 
Komitmen pimpinan terkait keterbukaan informasi publik diakui cukup baik dan 

mendukung. Hal tersebut juga sejalan dengan Menteri PUPR selaku Pembina PPID yang 

sempat mengajak rapat kepada PPID Pelaksana di masing-masing Ditjen dan Badan 

terkait untuk membahas dan mengedepankan keterbukaan informasi publik. Dengan ini 

diharapkan fungsi dan tugas-tugas PPID terkait dapat berjalan lebih optimal.

B.XII.II. Sumber Daya 
- Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan penyelenggaraan terkait 

komunikasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan BPPSPAM adalah 

Bagian Pelayanan Informasi dan Kerjasama, dimana jumlah pegawai tercatat sebanyak 

7 orang. Untuk Subbagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat memiliki 3 orang 

pegawai, dimana yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2 orang sedangkan 

1 orang masih berstatus kontrak (Non PNS). Sedangkan untuk Subbagian Fasilitasi 

Kerjasama berjumlah 4 orang, dengan 3 orang PNS dan 1 orang pegawai non PNS.

Untuk standar kompetensi SDM, Secara teknis telah memenuhi kriteria, dimana 

untuk Subbagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat seluruhnya merupakan 

Sarjana. Begitu juga pada Subbagian Fasilitasi Kerjasama, dimana semua karyawannya 

merupakan sarjana.

Tabel 13 : Jumlah SDM di PPID Pelaksana BPPSPAM

Subbag Fasilitas Kerjasama

PNS
3 orang

1 orang
Non PNS

PNS
2 orang

1 orang
Non PNS

Subbag Pengolahan Data &
Hubungan Masyarakat



109

Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR 2017

- Sumber Biaya
Total anggaran yang diberikan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan keterbukaan 

informasi dan komunikasi publik kepada Bagian Pelayanan Informasi dan Kerjasama 

BPPSPAM tahun ini mencapai Rp 2 Miliar. Anggaran terebut berasal dari APBN tahun 

2017. Jumlah anggaran tersebut diakui relatif sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan 

pelayanan dan keterbukaan informasi publik tahun ini. Selain kebutuhan yang memang 

tidak telalu besar, hal tersebut diakui oleh PPID Pelaksana bahwa BPPSPAM tidak banyak 

mengekspose	kegiatan	fisik	seperti	unit-unit	organisasi	lainnya.		

- Sarana dan Prasarana 
Secara umum untuk sarana dan prasarana saat ini diakui sudah cukup memadai. Saat 

ini BPPSPAM memiliki website, infrastruktur berupa bangunan (meja tunggu), kamera, 

recorder, laptop atau PC, media pembelajaran (game/videotron) tentang air minum untuk 

kegiatan pameran dan perlengkapan lainnya untuk keperluan pelayanan dan keterbukaan 

informasi publik. PPID Pelaksana BPPSPAM mengatakan bahwa untuk tahun ini 

memerlukan penambahan atau pembaharuan sarana dan prasarana seperti drone, kamera, 

dan recorder untuk menunjang kinerja dalam pelayanan informasi di BPPSPAM.

Gambar Instrumen Game dan Videotron BPPSPAM

B.XII.III. Pengelolaan Informasi
- Sumber Informasi yang Didapatkan

Selama ini infomasi didapatkan dari unit-unit kerja di lingkungan BPPSPAM. Selain itu 

dalam pelayanan informasi publik, sumber data dan informasi juga didapatkan dari unit-

unit organisasi lain di lingkungan Kementerian PUPR diantaranya Ditjen SDA dan Ditjen 
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Cipta Karya. Dalam pemenuhan data dan kebutuhan audit, BPPSPAM juga berkoordinasi 

dengan BKPM pusat maupun daerah, BUMD Badan Usaha Milik Daerah (PDAM), Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB), hingga pemerintah daerah.

 

- Petugas Unggah Informasi ke Database
Petugas upload informasi atau berita di lingkungan BPPSPAM yakni Subbagian 

Pelayanan Informasi. Ada staf khusus yang bertugas melakukan unggah berita dan informasi 

terkait BPPSPAM. Manajemen unggah berita atau informasi BPPSPAM juga berkoordinasi 

dengan Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. Manajemen penayangan informasi 

atau berita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Biro Komunikasi Publik, 

dimana penayangan berita untuk kegiatan pejabat tinggi madya BPPSPAM, harus melalui 

persetujuan Biro Komunikasi Publik Kementeran PUPR dan dilanjutkan pada website 

utama Kementerian PUPR. Sedangkan keterbukaan informasi  untuk kegiatan pejabat 

tinggi pratama kebawah, dapat langsung di unggah pada website BPPSPAM oleh Subbagian 

Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BPPSPAM. 

 

- Program Terkait Pengelolaan Informasi
Program terkait pengelolaan informasi yang dijalankan tahun ini antara lain adalah 

kegiatan rutin seperti pembuatan press rilis dan penayangan berita. PPID Pelaksana 

mengatakan bahwa tanggung jawab produksi berita BPPSPAM tahun ini sebesar 10 ribu 

berita. Jumlah tersebut termasuk dengan jumlah berita dari Ditjen Cipta Karya. Selain itu 

BPPSPAM juga mendukung bahan informasi untuk kegiatan pameran maupun buletin 

Ditjen Cipta Karya. Tahun ini juga rencananya akan diadakan media visit.  

  

B.XII.IV. Pelayanan Informasi
- Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan pelayanan informasi publik di 

lingkungan BPPSPAM telah selesai dibuat, meski masih menunggu penetapan atau 

pengesahan pimpinan. Secara umum SOP yang berlaku di lingkungan BPPSPAM untuk 

pelayanan permohonan informasi publik terdiri dari beberapa tahapan;

a. Permintaan atau permohonan informasi dari masyarakat (pemohon) masuk langsung 

ke BPPSPAM atau masuk melalui Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR.

b. Permohonan informasi yang diterima oleh PPID Pelaksana BPPSPAM di analisa 

untuk selanjutnya memberikan keputusan apakah permohonan informasi tersebut 

masuk kedalam informasi yang dikecualikan (dikembalikan ke pemohon), atau jika 
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bukan merupakan informasi dikecualikan dilanjutkan kepada unit kerja terakit.

c. PPID Pelaksana BPPSPAM pusat menyiapkan bahan jawaban atas permohonan 

informasi tersebut. 

e. Setelah mendapatkan bahan jawaban dari unit-unit organisasi atau unit-unit kerja 

terkait, selanjutnya PPID Pelaksana pusat membuat konsep atau surat jawaban utuk 

pemohon informasi. 

f. Jawaban atas permohonan informasi dikirimkan oleh PPID Pelaksana pusat kepada 

pemohon, dapat melalui email atau datang langsung ke BPPSPAM. Selain itu 

jawaban informasi juga dapat dilanjutkan kepada Biro Komunikasi Publik, apabila 

masuknya permohonan melalui Biro Komunikasi Publik PUPR.

- Permohonan Informasi 
Secara kuantitas, permohonan informasi yang masuk pada unit organisasi ini setiap 

bulannya sekitar 1 sampai dengan 5 permohonan. Sedangkan dari jenis informasi yang 

diminta lebih banyak terkait data evaluasi kinerja PDAM yang sakit, kurang sehat, dan 

yang masih sehat.

Pemohon informasi di lingkungan BPPSPAM biasanya datang dari Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), konsultan, dan juga perusahaan (kontraktor) yang berkepentingan 

untuk menanyakan informasi atau peluang usaha investasi terkait pengusahaan air minum. 

Selain itu ada juga pemohon dari kalangan wartawan baik dari dalam maupun luar negeri.

Sedangkan lama waktu permohonan informasi relatif sudah cepat, terutama jika 

pemohon yang datang langsung bisa, saat itu juga langsung ditanggapi. PPID Pelaksana 

mengakui bahwa secara umum permohonan informasi paling cepat ditanggapi 1 hari dan 

paling lambat 7 hari kerja. Hingga kini BPPSPAM belum pernah mencatatkan adanya 

sengketa informasi.

  

- Program Pelayanan Informasi
Program PPID Pelaksana BPPSPAM terkait pengeloalan informasi tahun diantaranya 

adalah mengirimkan bahan informasi ke unit-unit organisasi terkait seperti Ditjen Cipta 

Karya dan Ditjen SDA. Bahan informasi tersebut dapat berupa bahan paparan untuk pejabat 

tinggi madya Ditjen Cipta Karya dan SDA. Selain itu BPPSPAM juga sering melakukan 

supporting program ke unit-unit organisasi lain seperti penyediaan data dan bahan informasi 

untuk pameran unit-unit organsasi lain seperti Ditjen Cipta Karya dan Ditjen SDA. 

Selain itu BPPSPAM juga akan melakukan temu bisnis, dialog dengan investor untuk 

memaparkan data dan bahan informasi untuk berinvestasi di bidang terkait khususnya 
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pengusahaan air minum. Program pelayanan informasi lainnya adalah menyusun dan 

merampungkan SOP pelayanan informasi publik untuk tahun ini. 

B.XII.V. Kendala
Adapun kendala yang dihadapi oleh PPID Pelasakan BPPSPAM terkait pelaksanaan 

pelayanan informasi diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia yang bekerja 

melakukan pemenuhan kebutuhan informasi publik. Tercatat jumlah karyawan Subbagian 

Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat hanya memiliki 3 orang pegawai. Hal ini 

dipandang masih kurang untuk menangani pekerjaan keterbukaan informasi publik. Ini 

berimplikasi kepada lamanya waktu penyampaian informasi kepada masyarakat atau 

stakeholder pemohon informasi. Meski demikian, dalam pelaksanaan selama ini waktu 

penyampaian informasi yang diminta masih dalam batas wajar. 

B.XII.VI. Harapan
PPID Pelaksana di lingkungan BPPSPAM berharap kedepannya agar sumber daya 

manusia yang tersedia untuk melakukan pelayanan dan pengelolaan informasi publik di 

masing-masing wilayah sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan lebih intensif mengakses website BPPSPAM, dimana banyak sekali 

informasi-informasi yang diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi terkini 

maupun peraturan-peraturan terbaru di lingkungan BPPSPAM. Dengan usaha tersebut, 

stakeholder akan mudah untuk mengakses informasi publik di lingkungan BPPSPAM dan 

meningkatkan awareness.
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IV.1. Indeks Kepuasan Masyarakat 

IV.1.1. Metode Pengolahan Data
a. Jumlah Responden

Responden dipilih dengan menggunakan sistematis random sampling, 

menggunakan kelipatan 10 dari dari sekitar 250 pemohon layanan informasi publik di 

semua unit organisasi di Kementerian PUPR. Jumlah responden ditetapkan sebanyak 

25 orang. 

b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan di Lokasi di unit pelayanan informasi publik 

di hari aktif pelayanan;

c. Metode pengolahan data

Nilal IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-

masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 

23 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang 

sama dengan rumus sebagai berikut:

BAB IV
HASIL SURVEI KEPUASAN 
PELAYANAN INFORMASI 
PPID PELAKSANA

Bobot Nilai - rata tertimbang = bobot unsur / jumlah unsur = 1/23 = 0,043

Metode Pengolahan Data

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-

rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:
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Nilai IKM Unit Pelayanan

Total dari Nilai Persepsi Per Usur
Total Unsur yang terisi

IKM X Nilai penimbang

Nilai IKM Unit Pelayanan

IKM Unit Pelayanan x 25

NILAI PERSEPSI, INTERVAL IKM, INTERVAL KONVERSI IKM,
MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYANAN.

Tabel 01 : Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
 Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

 NILAI NILAI INTERVAL NILAI INTERVAL MUTU KINERJA UNIT
 PERSEPSI IKM KONVERSI IKM PELAYANAN PELAYANAN

 1 1,00 - 1,75 25 - 43,75 D Tidak Baik

 2 1,76 - 2,50 43,76 - 62,50 C Kurang Baik

 3 2,51 - 3,25 62,51 - 81,25 B Baik

 4 3,26 - 4,00 81,26 - 100,00 A Sangat Baik

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 

maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan 

rumus sebagai berikut:

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka 

setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan. 

2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 14 (empat belas) unsur yang 

dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

IV.2. Hasil Survei
IV.2.1. Identitas Responden

a. Pendidikan

Grafik 01 : Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

15
D4 - S1

5 5
Sekolah Mengah Atas S2 - S3
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Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa pada aspek Pendidikan 

terdapat 20% responden dari jenjang S2-S3, 60% dari jenjang D4-S1, dan sebanyak 

20% dari jenjang SMA/SMK. Dari data di atas dapat diketahui bahwa pemohon 

informasi publik paling banyak dari kalangan responden lulusan sarjana.

 b. Pekerjaan 

Grafik 02 : Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pekerjaan

Wiraswasta

Pegawai swasta

Pegawai BUMN/D

PNS/TNI/POLRI

Peneliti/Dosen

Pelajar/Mahasiswa

2

1

4
1
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12

Grafik 03 : Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Usia

4 1  T A H U N -5 0  T A H U N 

3 1  T A H U N -4 0  T A H U N 

2 5  T A H U N -3 0  T A H U N 

1 7 T A H U N -2 5  T A H U N 

2

12

1

4

 Berdasarkan data di atas menyatakan bahwa sebanyak 5 responden adalah 

Pelajar/Mahasiswa, 1 responden adalah Peneliti/Dosen, 4 responden adalah PNS/

TNI/POLRI, 1 responden adalah Pegawai BUMN/D, 12 responden adalah Pegawai 

Swasta, serta 2 responden adalah Wiraswasta.

 

c. Umur

 

Hasil di atas menyatakan bahwa usia dominan dari responden yang melakukan 

permohonan informasi ke Unit Pelayanan Informasi Publik adalah usia 17-25 tahun 

yaitu sebesar 5 responden, usia 26-30 berjumlah 6 responden, usia 31-40 berjumlah 

9 responden, dan usia 41-50 berjumlah 5 responden.
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d. Jenis Kelamin

Grafik 04 : Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

9
Perempuan

16
Laki - Laki

 Berdasarkan data diagram di atas menyatakan bahwa 64% responden adalah 

Laki-Laki sedangkan 36% adalah Perempuan. Jumlah 16 responden adalah Laki-

Laki sedangkan 9 responden Perempuan.

 

IV.2.2. Hasil Jawaban Responden
Kuesioner kepuasan pelayanan informasi publik Kementerian PUPR ang diberikan 

kepada responden memuat 23 pertanyaan dari 8 aspek atau tema pertanyaan. Dibawah ini 

akan di paparkan hasil jawaban dari responden.

a. Persyaratan Pelayanan

Persyaratan pelayanan adalah syarat atau hal yang harus dipenuhi dalam 

pengurusan suatu jenis pelayanan, baik syarat atau hal teknis maupun administratif. 

Beberapa indikator persyaratan pelayanan yang ditanyakan kepada responden antara 

lain :

a.1. Pertanyaan 1, mengenai kemudahan dalam memperoleh informasi tentang 

persyaratan pelayanan atau instruksi tentang hal yang harus dipersiapkan. 

  Berdasarkan perhitungan hasil survei, aspek kualitas pelayanan memperlihatkan 

bahwa 7 responden atau 28% menjawab sangat setuju, 13 responden atau 52% 

menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 2 responden menjawab cukup setuju, 

2 responden kurang setuju, dan 1 responden sangat tidak setuju. Sementara pada 

aspek harapan, 48% atau 12 responden menjawab sangat penting, dan 44 % 

responden menjawab penting, dan 8% menjawab cukup penting. 
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a.2. Pertanyaan 2, mengenai apakah informasi tentang persyaratan pelayanan atau 

instruksi tentang hal yang harus dipersiapkan dapat dipahami dengan jelas. 

Pertanyaan 1

12

11

2

0

0

0

7

13

2

2

0

1

SP

P

CP

KP

TP

STP

Harapan Konsumen Kualitas Pelayanan

SP:  Sangat Penting
P:  Penting
CP:  Cukup Penting
KP:  Kurang Penting
TP:  Tidak Penting
STP: Sangat Tidak Penting

Pertanyaan 2

10

14

2

0

0

0

6

16

2

2

0

1

SP

P

CP

KP

TP

STP

Harapan Konsumen Kualitas Pelayanan

SP:  Sangat Penting
P:  Penting
CP:  Cukup Penting
KP:  Kurang Penting
TP:  Tidak Penting
STP: Sangat Tidak Penting

  Berdasarkan perhitungan hasil survei, aspek kualitas pelayanan memperlihatkan 

bahwa 6 responden atau 24% menjawab sangat setuju, 16 responden atau 64% 

menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 2 responden menjawab cukup setuju, 

dan 1 responden sangat tidak setuju. Sementara pada aspek harapan, 40% atau 10 

responden menjawab sangat penting, dan 56% responden menjawab penting, dan 

4% menjawab cukup penting. 

a.3. Pertanyaan 3, mengenai apakah persyaratan pelayanan atau hal yang harus 

dipersiapkan dapat dipenuhi dengan mudah. 

  Berdasarkan perhitungan hasil survei, aspek kualitas pelayanan memperlihatkan 

bahwa 7 responden atau 28% menjawab sangat setuju, 15 responden atau 60% 

menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 2 responden menjawab cukup setuju, 
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dan 1 responden sangat tidak setuju. Terkait persyaratan, ada satu responden yang 

menyatakan tidak setuju jika pesyaratan mudah. Sementara pada aspek harapan, 

48% atau 12 responden menjawab sangat penting, 48% responden menjawab 

penting, dan 4% menjawab cukup penting. 

a.4. Pertanyaan 4, mengenai apakah persyaratan pelayanan atau hal yang harus 

dipersiapkan wajar dan sesuai dengan keperluan.

Pertanyaan 3

12

12

1

0

0

0
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15

2

0
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1

SP

P

CP

KP

TP

STP

Harapan Konsumen Kualitas Pelayanan

SP:  Sangat Penting
P:  Penting
CP:  Cukup Penting
KP:  Kurang Penting
TP:  Tidak Penting
STP: Sangat Tidak Penting

Pertanyaan 4
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STP: Sangat Tidak Penting

  Berdasarkan perhitungan hasil survei, aspek kualitas pelayanan memperlihatkan 

bahwa 7 responden atau 28% menjawab sangat setuju, 15 responden atau 60% 

menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 2 responden menjawab cukup setuju, 

dan 1 responden sangat tidak setuju. Sementara pada aspek harapan, 44% atau 11 

responden menjawab sangat penting, 48% responden menjawab penting, dan 8% 

menjawab cukup penting. 
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b. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi penerima 

pelayanan. Beberapa indikator prosedur pelayanan yang ditanyakan kepada 

responden antara lain :

b.1. Pertanyaan 5, mengenai apakah informasi tentang prosedur/alur pelayanan dipahami 

dengan jelas.

 

 Berdasarkan perhitungan hasil survei, aspek kualitas pelayanan memperlihatkan 

bahwa 6 responden atau 24% menjawab sangat setuju, 14 responden atau 56% 

menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 3 responden menjawab cukup setuju, 1 

responden kurang setuju, dan 1 responden sangat tidak setuju. Sementara pada aspek 

harapan, 44% atau 11 responden menjawab sangat penting, dan 52% responden 

menjawab penting, dan 4% menjawab cukup penting.

 

b.2.Pertanyaan 6, mengenai apakah prosedur/alur pelayanan dapat dipenuhi dengan 

mudah. 

  Berdasarkan perhitungan hasil survei, aspek kualitas pelayanan memperlihatkan 

bahwa 6 responden atau 24% menjawab sangat setuju, 16 responden atau 64% 

menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 1 responden menjawab cukup setuju, 1 

responden kurang setuju, dan 1 responden sangat tidak setuju. Sementara pada aspek 

harapan, 44% atau 11 responden menjawab sangat penting, dan 56% responden 

menjawab penting. 

Pertanyaan 5
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 b.3. Pertanyaan 7, mengenai apakah prosedur/alur pelayanan wajar dan sesuai dengan 

yang ditetapkan. 

  Berdasarkan perhitungan hasil survei, aspek kualitas pelayanan memperlihatkan 

bahwa 6 responden atau 24% menjawab sangat setuju, 16 responden atau 64% 

menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 1 responden menjawab cukup setuju, 1 

responden kurang setuju, dan 1 responden sangat tidak setuju. Sementara pada aspek 

harapan, 48% atau 12 responden menjawab sangat penting, dan 52% responden 

menjawab penting. 

c. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 
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seluruh proses pelayanan. Beberapa indikator waktu pelayanan yang ditanyakan 

kepada responden antara lain:

c.1.Pertanyaan 8, mengenai informasi waktu operasional pelayanan diketahui dengan 

jelas. 
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  Berdasarkan perhitungan hasil survei, aspek kualitas pelayanan memperlihatkan 

bahwa 7 responden atau 28% menjawab sangat setuju, 14 responden atau 56% 

menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 2 responden menjawab cukup setuju, 

1 responden tidak setuju, dan 1 responden sangat tidak setuju. Sementara pada 

aspek harapan, 44% atau 11 responden menjawab sangat penting, dan 56% 

responden menjawab penting. 

c.2.Pertanyaan 9, mengenai pelayanan diberikan sesuai dengan waktu operasional 

yang ditetapkan. 

  Berdasarkan perhitungan hasil survei, aspek kualitas pelayanan memperlihatkan 

bahwa 6 responden atau 24% menjawab sangat setuju, 13 responden atau 52% 

menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 4 responden menjawab cukup setuju, 

1 responden tidak setuju, dan 1 responden sangat tidak setuju. Sementara pada 

aspek harapan, 56% atau 14 responden menjawab sangat penting, dan 44% 

responden menjawab penting. 
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c.3. Pertanyaan 10, mengenai informasi waktu penyelesaian diketahui dengan jelas. 

  Berdasarkan perhitungan hasil survei, aspek kualitas pelayanan memperlihatkan 

bahwa 6 responden atau 24% menjawab sangat setuju, 13 responden atau 52% 

menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 4 responden menjawab cukup setuju, 

1 responden tidak setuju, dan 1 responden sangat tidak setuju. Sementara pada 

aspek harapan, 56% atau 14 responden menjawab sangat penting, dan 44% 

responden menjawab penting. 
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c.4. Pertanyaan 11, mengenai pelayanan yang diterima sesuai dengan waktu 

penyelesaian pelayanan yang ditetapkan. 
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 Berdasarkan perhitungan hasil survei, aspek kualitas pelayanan memperlihatkan 

bahwa 5 responden atau 20% menjawab sangat setuju, 13 responden atau 52% 

menjawab setuju, dan 5 responden atau 20% menjawab cukup setuju. Sedangkan 

yang lainnya, 1 tidak setuju dan 1 responden sangat tidak setuju.
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 Sementara pada aspek harapan konsumen, 52% atau 13 responden menjawab 

sangat penting, 44% responden menjawab penting, dan 4% menjawab cukup penting

. 

d. Biaya atau tarif

Biaya atau tarif adalah tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan. Beberapa indikator biaya atau tarif 

pelayanan yang ditanyakan kepada responden antara lain :

d.1.Pertanyaan 12, mengenai apakah informasi tentang biaya pelayanan berbayar 

atau gratis di ketahui dengan jelas.

   Berdasarkan perhitungan hasil survei pada aspek kualitas pelayanan 

memperlihatkan bahwa 7 responden atau 28% menjawab sangat setuju, 13 

responden atau 52% menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 3 responden 

menjawab kurang setuju dan 2 responden sangat tidak setuju. Sementara pada 

aspek harapan, 44% atau 11 responden menjawab sangat penting, dan 52% 

responden menjawab penting, sedangkan yang lainnya, 1 responden menjawab 

kurang penting.
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d.2. Pertanyaan 13, mengenai pelayanan berbayar, apakah informasi tentang unit 

penerima pembayaran diketahui dengan jelas (untuk pelayanan berbayar). 

  Berdasarkan perhitungan hasil survei, hanya 8 responden yang mengisi pertanyaan 

ini. Pada aspek kualitas pelayanan memperlihatkan bahwa 1 responden menjawab 

sangat setuju, 4 responden menjawab setuju,1 responden menjawab cukup setuju, 

dan 2 responden sangat tidak setuju. Sementara pada aspek harapan, 1 responden 

menjawab sangat penting, 5 responden menjawab penting, 1 responden menjawab 

cukup penting, dan 1 responden menjawab kurang penting. 
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e.	 Produk/Jasa	spesifikasi	jenis	layanan

Produk/Jasa	spesifikasi	jenis	layanan	adalah	hasil	pelayanan	yang	diberikan	dan	

diterima	sesuai	dengan	ketentuan.	Beberapa	indikator	produk/jasa	spesifikasi	jenis	

layanan yang ditanyakan kepada responden antara lain :

e.1. Pertanyaan 14, mengenai apakah informasi daftar produk/jasa layanan dapat 

diketahui dengan jelas. 
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  Berdasarkan perhitungan hasil survei, aspek kualitas pelayanan memperlihatkan 

bahwa 5 responden atau 20% menjawab sangat setuju, 15 responden atau 40% 

menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 2 responden menjawab cukup setuju, 

1 responden tidak setuju, dan 2 lagi sangat tidak setuju. Sementara pada aspek 

harapan, 44% atau 11 responden menjawab sangat penting, dan 56% responden 

menjawab penting. 

e.2. Pertanyaan 15, mengenai apakah seluruh produk/jasa layanan berfungsi dan 

mudah di akses.

  Berdasarkan perhitungan hasil survei, aspek kualitas pelayanan memperlihatkan 

bahwa 5 responden atau 20% menjawab sangat setuju, 14 responden atau 56% 

menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 2 responden menjawab cukup setuju, 

1 responden kurang setuju, 1 responden tidak setuju, dan 2 lagi sangat tidak setuju. 

Sementara pada aspek harapan, 48% atau 12 responden menjawab sangat penting, 

dan 52% responden menjawab penting. 
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f. Kompetensi petugas pelaksana atau sistem

Kompetensi petugas pelaksana atau sistem adalah kemampuan petugas atau 

keandalan sistem pelayanan. Beberapa indikator kompetensi pelaksana atau sistem 

yang ditanyakan kepada responden antara lain :

f.1 Pertanyaan 16, mengenai petugas pelayanan apakah memiliki pengetahuan, 

keahlian dan keterampilan yang memadai atau aplikasi sistem dapat memenuhi 

keperluan pengguna. 

  Berdasarkan perhitungan hasil survei, aspek kualitas pelayanan memperlihatkan 

bahwa 6 responden atau 24% menjawab sangat setuju, 16 responden atau 64% 

menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 1 responden menjawab cukup setuju, 

1 responden kurang setuju, dan 2 lagi sangat tidak setuju. 
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Sementara pada aspek harapan, 60% atau 15 responden menjawab sangat penting, 

dan 40% responden menjawab penting

. 

f.2. Pertanyaan 17, mengenai apakah petugas pelayanan bertanggungjawab atau 

aplikasi sistem pelayanan akurat. 
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  Berdasarkan perhitungan hasil survei, aspek kualitas pelayanan memperlihatkan 

bahwa 6 responden atau 24% menjawab sangat setuju, 16 responden atau 64% 

menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 1 responden menjawab cukup setuju, 

1 responden kurang setuju, dan 1 lagi sangat tidak setuju. Sementara pada aspek 

harapan, 60% atau 15 responden menjawab sangat penting, dan 40% responden 

menjawab penting.

g. Perilaku pelaksana/kemudahan sistem

Perilaku pelaksana/kemudahan sistem adalah sikap empati petugas dalam 

memberikan pelayanan atau sistem mudah digunakan. Beberapa indikator perilaku 

pelaksana/kemudahan sistem yang ditanyakan kepada responden antara lain :

g.1. Pertanyaan 18, mengenai apakah petugas/aplikasi sistem pelayanan memberikan 

solusi kepada pengguna apabila ada permasalahan. 

  Berdasarkan perhitungan hasil survei, aspek kualitas pelayanan memperlihatkan 

bahwa 5 responden atau 20% menjawab sangat setuju, 16 responden atau 64% 

menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 1 responden menjawab cukup setuju, 

1 responden kurang setuju, dan 2 lagi sangat tidak setuju. Sementara pada aspek 
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harapan, 60% atau 15 responden menjawab sangat penting, dan 40% responden 

menjawab penting. 

g.2. Pertanyaan 19, mengenai apakah petugas cepat dan responsif atau aplikasi sistem 

pelayanan ramah pengguna. 

  Berdasarkan perhitungan hasil survei, aspek kualitas pelayanan memperlihatkan 

bahwa 5 responden atau 20% menjawab sangat setuju, 17 responden atau 68% 

menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 1 responden menjawab cukup setuju, 

1 responden tidak setuju, dan 1 lagi sangat tidak setuju. Sementara pada aspek 

harapan, 56% atau 15 responden menjawab sangat penting, dan 44% responden 

menjawab penting. 
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h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Penanganan pengaduan, saran, masukan adalah mekanisme penanganan dan tindak 

lanjut terhadap pengaduan, saran dan masukan. Beberapa indikator penanganan 

pengaduan, saran dan masukan yang ditanyakan kepada responden antara lain:

h.1. Pertanyaan 20, mengenai apakah fasilitas pengaduan (tempat pengaduan/hotline/

call center) jelas dan mudah di akses.  
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 Berdasarkan perhitungan hasil survei, aspek kualitas pelayanan memperlihatkan 

bahwa 5 responden atau 20% menjawab sangat setuju, 16 responden atau 64% 

menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 2 responden menjawab cukup setuju, 

1 responden kurang setuju, dan 1 lagi sangat tidak setuju. Sementara pada aspek 

harapan, 64% atau 16 responden menjawab sangat penting, dan 36% responden 

menjawab penting.

h.2. Pertanyaan 21, mengenai apakah prosedur pengaduan mudah dilaksanakan.

  Berdasarkan perhitungan hasil survei, aspek kualitas pelayanan memperlihatkan 

bahwa 7 responden atau 28% menjawab sangat setuju, 14 responden atau 56% 

menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 1 responden menjawab cukup setuju, 

1 responden kurang setuju, dan 2 lagi sangat tidak setuju. Sementara pada aspek 

harapan, 60% atau 15 responden menjawab sangat penting, dan 40% atau 10 

responden menjawab penting. 
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h.3. Pertanyaan 22, mengenai apakah petugas/aplikasi sistem pelayanan pengaduan 

dapat memberikan solusi kepada pelapor apabila ada permasalahan (untuk yang 

pernah melakukan pengaduan). 
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 Berdasarkan perhitungan hasil survei aspek kualitas pelayanan, memperlihatkan 

bahwa 6 responden atau 24% menjawab sangat setuju, 15 responden atau 60% 

menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 1 responden menjawab cukup setuju, 

1 responden kurang setuju, dan 2 lagi sangat tidak setuju. Sementara pada aspek 

harapan, 64% atau 16 responden menjawab sangat penting, dan 36% atau 9 

responden menjawab penting. 
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h.4. Pertanyaan 23, mengenai apakah ada kepastian tindak lanjut atas penanganan 

pengaduan (untuk yang pernah melakukan pengaduan).
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   Berdasarkan perhitungan hasil survei, aspek kualitas pelayanan memperlihatkan 

bahwa 6 responden atau 24% menjawab sangat setuju, 15 responden atau 60% 

menjawab setuju. Sedangkan yang lainnya, 1 responden menjawab cukup setuju, 

1 responden kurang setuju, dan 2 lagi sangat tidak setuju. Sementara pada aspek 

harapan, 64% atau 16 responden menjawab sangat penting, dan 36% atau 9 

responden menjawab penting. 

 

IV.2.3. Perhitungan Hasil Penyusunan Indeks
Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat pada layanan PPID Kementerian 

PUPR sebagai berikut:

a. Indeks per unsur pelayanan
Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap 

unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai 

indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata 

dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,043. 
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Tabel 02 : Hasil Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan

UNSUR PELAYANAN  RATA-RATA UNSUR PELYANAN

Informasi tentang pesyaratan pelayanan 3.25
atau instruksi tentang hal yang harus
dipersiapkan dapat diperoleh dengan mudah.
 
Informasi tentang persyaratan pelayanan 3.33
atau instruksi tentang hal yang harus
dipersiapkan dapat dipahami dengan jelas
 
Persyaratan pelayanan atau hal yang harus 3.36
dipersiapkan dapat dipenuhi dengan mudah
 
Persyaratan pelayanan atau hal yang harus 3.36
dipersiapkan wajar dan sesuai dengan keperluan
 
Informasi tentang prosedur/alur 3.25
pelayanan dipahami dengan jelas
 
Prosedur/alur pelayanan dapat 3.31
dipenuhi dengan mudah
 
Prosedur/alur pelayanan wajar 3.31
dan sesuai dengan yang ditetapkan
 
Informasi waktu operasional 3.28
pelayanan diketahui dengan jelas
 
Pelayanan diberikan sesuai dengan  3.20
waktu operasional yang ditetapkan
 
Informasi waktu penyelesaian 3.17
diketahui dengan jelas
 
Pelayanan yang diterima sesuai dengan 3.15
waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan
 
Informasi tentang biaya pelayanan berbayar 3.15
atau gratis di ketahui dengan jelas
 
Untuk pelayanan berbayar, informasi tentang 0.85
unit penerima pembayaran diketahui dengan jelas
 
Informasi tentang daftar tentang daftar 3.12
produk/jasa layanan dapat diketahui dengan jelas
 
Seluruh produk/jasa layanan 3.07
berfungsi dan mudah di akses
 
Petugas pelayanan memiliki pengetahuan, 3.31
keahlian dan keterampilan yang memadai
atau aplikasi sistem dapat memenuhi keperluan pengguna.
 
Petugas pelayanan bertanggungjawab 3.31
atau aplikasi sistem pelayanan akurat
 
Petugas/aplikasi sistem pelayanan 3.17
memberikan solusi kepada pengguna
apabila ada permasalahan
 
Petugas cepat dan responsif atau 3.25
aplikasi sistem pelayanan ramah pengguna
 
Fasilitas pengaduan (tempat pengaduan/ 3.25
hotline/call center) jelas dan mudah di akses
 
Prosedur pengaduan mudah dilaksanakan 3.23

Petugas/aplikasi sistem pelayanan pengaduan 3.20
dapat memberikan solusi kepada pelapor
apabila ada permasalahan
 
Ada kepastian tindak lanjut 3.20
atas penanganan pengaduan
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Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

Tabel 03 : Perhitungan Nilai Indeks

UNSUR PELAYANAN RATA-RATA DIKALIKAN
 UNSUR PELYANAN DENGAN 0.043

Informasi tentang pesyaratan 3.25 0.13989
pelayanan atau instruksi tentang
hal yang harus dipersiapkan
dapat diperoleh dengan mudah.
 
Informasi tentang persyaratan pelayanan 3.33 0.14333
atau instruksi tentang hal yang harus dipersiapkan
dapat dipahami dengan jelas
 
Persyaratan pelayanan atau hal yang 3.36 0.14448
harus dipersiapkan dapat dipenuhi dengan mudah
 
Persyaratan pelayanan atau 3.36 0.14448
hal yang harus dipersiapkan
wajar dan sesuai dengan keperluan
 
Informasi tentang prosedur/alur 3.25 0.13989
pelayanan dipahami dengan jelas
 
Prosedur/alur pelayanan dapat 3.31 0.14219
dipenuhi dengan mudah
 
Prosedur/alur pelayanan wajar 3.31 0.14219
dan sesuai dengan yang ditetapkan
 
Informasi waktu operasional 3.28 0.14104
pelayanan diketahui dengan jelas
 
Pelayanan diberikan sesuai 3.20 0.13760
dengan waktu operasional yang ditetapkan
 
Informasi waktu penyelesaian 3.17 0.13645
diketahui dengan jelas
 
Pelayanan yang diterima sesuai 3.15 0.13531
dengan waktu penyelesaian
pelayanan yang ditetapkan
 
Informasi tentang biaya pelayanan 3.15 0.13531
berbayar atau gratis di ketahui dengan jelas
 
Untuk pelayanan berbayar, informasi tentang  0.85 0.03669
unit penerima pembayaran diketahui dengan jelas
 
Informasi tentang daftar tentang daftar 3.12 0.13416
produk/jasa layanan dapat diketahui dengan jelas
 
Seluruh produk/jasa layanan berfungsi dan mudah di akses 3.07 0.13187
 
Petugas pelayanan memiliki pengetahuan, 3.31 0.14219
keahlian dan keterampilan yang memadai atau
aplikasi sistem dapat memenuhi keperluan pengguna.
 
Petugas pelayanan bertanggungjawab 3.31 0.14219
atau aplikasi sistem pelayanan akurat
 
Petugas/aplikasi sistem pelayanan memberikan 3.17 0.13645
solusi kepada pengguna apabila ada permasalahan
 
Petugas cepat dan responsif atau 3.25 0.13989
aplikasi sistem pelayanan ramah pengguna
 
Fasilitas pengaduan (tempat pengaduan/ 3.25 0.13989
hotline/call center) jelas dan mudah di akses
  
Prosedur pengaduan mudah dilaksanakan 3.23 0.13875
 
Petugas/aplikasi sistem pelayanan pengaduan 3.20 0.13760
dapat memberikan solusi kepada pelapor
apabila ada permasalahan
 
Ada kepastian tindak lanjut atas penanganan pengaduan 3.20 0.13760
 
NILAI INDEKS ADALAH  3.09944
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b. Nilai Hasil Indeks 
Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai 

berikut:

a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar

    = 3,09944 x 25 = 77.486

b. Mutu pelayanan B.

c. Kinerja unit pelayanan Baik.
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BAB V
KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI

V.A. Kesimpulan
V.A.1 Kesimpulan Monitoring PPID Pelaksana 

- Kelengkapan organisasi PPID mulai dari sumber daya manusia, pembiayaan, sarana 

dan prasarana serta standar operasional prosedur untuk memberikan layanan informasi 

publik sudah ada di tiap unit organisasi Kementerian PUPR.

- PPID Pelaksana di masing-masing unit organisasi selalu berkoordinasi dengan setiap 

unit unit organisasi maupun unit kerja terkait, serta balai/UPT di masing-masing 

wilayah, dalam menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik.

- Komitmen pimpinan semua unit organisasi cukup baik dalam mendukung pelaksanaan 

keterbukaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian PUPR. Menteri 

PUPR selaku pembina PPID Pelaksana, juga menekankan penyelenggaraan keterbukaan 

dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian PUPR dapat dikedepankan.

- Sumber Daya Manusia (SDM) di masing-masing jajaran PPID secara umum memenuhi 

kompetensi dasar, sebagian besar sarjana baik komunikasi, hukum, serta teknik 

informatika. Sementera sebagian kecil D3 maupun SLTA dengan latar belakang yang 

disesuaikan	dengan	kebutuhan,	seperti	design	grafis,	fotographi,	videographi,	IT,	serta	

administrasi. Sebagian besar berstatus PNS (pegawai negeri sipil). Meski demikian 

masih ada Unit organisasi yang masih mengalami kekurangan SDM untuk melaksanakan 

keterbukaan informasi publik seperti pada BPJT.

- Anggaran yang diberikan kepada masing-masing unit organisasi cukup beragam, dan 

disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari Rp 150 juta (PPID Pelaksana Itjen) hingga Rp 

13 Miliar (PPID Pelaksana Dijen Bina Marga). Anggaran tersebut akan dioptimalkan, 

namun tidak menutup kemungkinan akan ada kebutuhan-kebutuhan berlebih, atau 
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bahkan pengurangan anggaran. 

- Secara umum untuk sarana dan prasarana yang ada telah memadai untuk 

menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik. Di beberapa unit 

organisasi ada yang memerlukan tambahan fasilitas, seperti kebutuhan komputer, 

drone recorder, dan alat pendukung lainnya. Beberapa unit organisasi juga mengakui 

menginginkan pengembangan website untuk mengintegrasikan data dan informasi.

- Program yang sedang dan akan dijalankan tahun ini terkait pelayanan dan keterbukaan 

informasi	 publik	 tahun	 ini	 diantaranya	 adalah	pameran,	media	 visit,	 pembuatan	film	

pendek, advetorial, serta penerbitan majalah atau buletin internal. Selain itu untuk 

pengembangan SDM terkait pelayananan pengelolaan informasi publik, akan diadakan 

pelatihan.

- SOP pelayanan informasi publik di masing-masing unit organisasi, sebagian besar telah 

dibuat dan dijalankan. Namun SOP tersebut belum disahkan atau diformalkan secara 

baku.

- Intensitas dan jenis permohonan informasi sangat beragam, sesuai dengan tugas dan 

fungsi masing-masing unit orgnisasi. Permohonan informasi cenderung lebih banyak 

pada unit organisasi seperti Ditjen Bina Marga, sedangkan jumlah permohonan paling 

sedikit ada pada Itjen.

- Pemohon informasi juga cukup beragam diantara masyarakat umum, LSM, mahasiswa, 

akademisi, institusi pendidikan, konsultan, instansi/perusahaan swasta, instansi 

pemerintah, serta wartawan.

- Ada beberapa kendala, terkait pelayanan informasi publik, diantaranya kurangnya 

SDM, kurangnya kesadaran dan lambatnya koordinasi dalam pelayanan informasi 

publik antara unit kerja atau balai di daerah, sehingga waktu pelayanan menjadi lebih 

lama.

V.A.2 Kesimpulan Survei Kepuasan Pelayanan
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap Pelayanan Informasi Publik pada 

unit organisasi Kementerian PUPR maka di dapat hasilnya :

- Tahun 2016, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   sebesar 77,486. 

- Nilai sebesar 77,486 menunjukan nilai mutu B (baik). 

- Kesimpulan atas 8 aspek atau tema pertanyaan adalah sebagai berikut :

a. Persyaratan pelayanan :

•	 Dari	 sisi	 harapan	 konsumen	 hasil	 survei	 menunjukkan	 sudah	 sesuai	 dengan	

dengan harapan masyarakat baik dari informasi tentang pelayanan persyaratan, 
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instruksi pelayanan mudah dipahami, persyaratan dapat dipenuhi dengan mudah 

dan kewajaran dalam hal persyaratan. Hal ini perlu dipertahankan dan peningkatan 

agar gap antara kualitas dan harapan semakin kecil.

•	 Namun	dari	sisi	kualitas	ada	responden	yang	sangat	tidak	setuju	dengan	pertanyaan	

bahwa informasi tentang adanya kemudahan dalam memperoleh informasi 

tentang pelayanan, ada instruksi pelayanan yang mudah dipahami, persyaratan 

dapat dipenuhi dengan mudah dan kewajaran dalam hal persyaratan.

b. Prosedur pelayanan:

•	 Dari	sisi	harapan,	responden	menilai	prosedur	prosedur/alur	pelayanan	dipahami	

dengan jelas, prosedur/alur pelayanan dapat dipenuhi dengan mudah, prosedur/

alur pelayanan wajar dan sesuai dengan yang ditetapkan.

•	 Namun	dari	sisi	kualitas,	masih	ada	pernyataan	sangat	tidak	setuju	dari	responden.	

Perlu upaya-upaya kreatif agar informasi tentang prosedur/alur pelayanan 

dapat dipahami dengan sangat mudah dan jelas. Harus dipertahankan dan ada 

peningkatan standar pelayanan agar gap kualitas dan harapan semakin kecil. 

        

c. Waktu pelayanan : 

•	 Dari	 sisi	 harapan	konsumen,	 sebagian	 besar	 responden	puas	 dengan	 informasi	

waktu operasional pelayanan diketahui dengan jelas, pelayanan diberikan sesuai 

dengan waktu operasional yang ditetapkan, informasi waktu penyelesaian 

diketahui dengan jelas dan pelayanan yang diterima sesuai dengan waktu 

penyelesaian pelayanan yang ditetapkan.

•	 Namun	 dari	 sisi	 kualitas,	 ada	 konsumen	 yang	 sangat	 tidak	 setuju	 dengan	

pernyataan tersebut. Artinya perlu upaya peningkatan sistem yang lebih efektif 

dan	efisien	guna	menghemat	waktu	penyelesaian	dalam	suatu	layanan.	 	

          

d. Biaya dan tarif

•	 Dari	sisi	harapan	dan	kualitas,	indeks	biaya	dan	tarif	paling	rendah	dengan	indeks	

harapan 2,29 dan indeks kualitas 2,00. Ini jauh dibandingkan indek harapan dan 

kualitas indicator lainnya. Padahal tidak ada layanan di PPID unit organisasi di 

Kementerian PUPR yang dikenai biaya.

e.	 Produk/Jasa	spesifikasi	jenis	layanan

•	 Dari	 sisi	 harapan	 responden	 puas	 bahwa	 informasi	 daftar	 produk/jasa	 layanan	
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dapat diketahui dengan jelas dan seluruh produk/jasa layanan berfungsi dan 

mudah di akses.

•	 Namun	dari	sisi	kualitas,	masih	ada	responden	yang	menilai	sangat	tidak	setuju	

dengan pernyataan tersebut.        

   

f. Kompetensi petugas pelaksana atau sistem

•	 Dari	 sisi	 harapan,	 responden	 setuju	 petugas	 pelayanan	memiliki	 pengetahuan,	

keahlian dan keterampilan yang memadai atau aplikasi sistem dapat memenuhi 

keperluan pengguna dan petugas pelayanan bertanggungjawab atau aplikasi 

sistem pelayanan akurat. Prestasi ini perlu dipertahankan perlu dipertahankan 

namun perlu terus dilakukan perbaikan, karena kualitas dan harapan sama.

•	 Dari	sisi	kualitas,	responden	masih	ada	yang	sangat	tidak	setuju	dengan	pernyataan	

di atas. Artinya kualitas SDM saat ini sudah sesuai harapan masyarakat, sehingga 

perlu dipertahankan dan peningkatan agar masyarakat persepsi sangat tidak suka 

terhadap kualitas pelayanan bisa hilang.      

    

g. Perilaku pelaksana/kemudahan sistem

•	 Dari	 sisi	 harapan,	 mayoritas	 responden	 setuju	 dalam	 menilai	 petugas/aplikasi	

sistem pelayanan memberikan solusi kepada pengguna apabila ada permasalahan 

dan petugas cepat dan responsif atau aplikasi sistem pelayanan ramah pengguna.

•	 Dari	sisi	kualitas,	masih	ada	yang	sangat	tidak	setuju	dengan	pernyataan	tersebut.	

Kualitas pelayanan perlu ditingkatkan agar selisih gap antara kualitas dan harapan 

semakin kecil.

h. Penanganan pengaduan, saran, dan  masukan

•	 Dari	 sisi	 harapan,	 mayoritas	 responden	 setuju	 fasilitas	 pengaduan	 (tempat	

pengaduan/hotline/call center) jelas dan mudah di akses, prosedur pengaduan 

mudah dilaksanakan dan petugas/aplikasi sistem pelayanan pengaduan dapat 

memberikan solusi kepada pelapor apabila ada permasalahan dan ada kepastian 

tindak lanjut atas penanganan pengaduan.

•	 Namun	 demikian	 dari	 sisi	 kualitas,	 ada	 responden	 yang	 tidak	 setuju	 dengan	

pernyataan tersebut. 

•			Dari	8	tema	atau	aspek	pelayanan	dengan	23	pertanyaan	yang	diajukan,	presepsi	

kepuasan pelayanan informasi dapat dilihat pada chart berikut ini.:
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TABEL RATA-RATA INDEKS HARAPAN KONSUMEN
DAN KINERJA PELAYANAN INFORMASI

Indeks Presepsi Kepuasan Pelayanan Infromasi Publik Kemenetrian PUPR3,59

3,69

3,67

2,29

3,64

3,72

3,72

3,75 3,33

3,29

3,20

2,00

3,09
3,31

3,21

3,22

Persyaratan Pelayanan

Prosedur
Pelayanan

Waktu
Pelayanan

Biaya/Tarif

Produk Jasa

Kompetensi Petugas
Pelaksana/Sistem

Perilaku Pelaksana/
Kemudahan Sistem

Penanganan, Pengaduan,
Saran, Masukan

Rata-rata KinerjaRata-rata Harapan

 RATA-RATA HARAPAN RATA-RATA KINERJA GAP INDEKS
Persyaratan Pelayanan 3.59 3.33 0.26
Prosedur Pelayanan 3.69 3.29 0.34
Waktu Pelayanan 3.67 3.20 0.47
Biaya/Tarif 2.29 2.00 0.29
Produk Jasa 3.64 3.09 0.55
Kompetensi Petugas Pelaksana/Sistem 3.72 3.31 0,41
Perilaku Pelaksana/Kemudahan Sistem 3.72 3.21 0.51
Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan 3.75 3.22 0.53

•	 Berikut	ini	Tabel	Rata-Rata	Indeks	Harapan	Konsumen	Dan	Kinerja	Pelayanan	

Informasi

TABEL RATA-RATA INDEKS HARAPAN KONSUMEN
DAN KINERJA PELAYANAN INFORMASI

Indeks Presepsi Kepuasan Pelayanan Infromasi Publik Kemenetrian PUPR3,59

3,69

3,67

2,29

3,64

3,72

3,72

3,75 3,33

3,29

3,20

2,00

3,09
3,31

3,21

3,22

Persyaratan Pelayanan

Prosedur
Pelayanan

Waktu
Pelayanan

Biaya/Tarif

Produk Jasa

Kompetensi Petugas
Pelaksana/Sistem

Perilaku Pelaksana/
Kemudahan Sistem

Penanganan, Pengaduan,
Saran, Masukan

Rata-rata KinerjaRata-rata Harapan

 RATA-RATA HARAPAN RATA-RATA KINERJA GAP INDEKS
Persyaratan Pelayanan 3.59 3.33 0.26
Prosedur Pelayanan 3.69 3.29 0.34
Waktu Pelayanan 3.67 3.20 0.47
Biaya/Tarif 2.29 2.00 0.29
Produk Jasa 3.64 3.09 0.55
Kompetensi Petugas Pelaksana/Sistem 3.72 3.31 0,41
Perilaku Pelaksana/Kemudahan Sistem 3.72 3.21 0.51
Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan 3.75 3.22 0.53

•	 Dari	hasil	perhitungan	skor	tertinggi	ada	pada	aspek	persyaratan	dan	pelayanan	

(syarat atau hal yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, 

baik syarat atau hal teknis maupun administratif). Ini menunjukan tidak perlu 

persyaratan yang terlalu banyak dan berbelit untuk mendapatkan layanan 

informasi di semua unit organisasi Kementerian PUPR.

•	 Lalu,	kompetensi	petugas	pelaksana/sistem	mendapat	 skor	 tertinggi	kedua	dari	

sisi kinerja pelayanan informasi di semua unit organisasi Kementerian PUPR. 
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Responden menilai, petugas pelaksana pelayanan informasi publik cukup baik 

dan sistem berjalan secara benar.

•	 Prosedur	 pelayanan,	 mendapatkan	 skor	 tertinggi	 ketiga	 dengan	 skor	 pada	

rentang sangat baik. Namun satu hal yang masih mengganggu kinerja pelayanan 

informasi di unit organisasi Kementerian PUPR, yaitu tarif/biaya yang mendapat 

skor paling rendah berada pada rentang penilaian yang kurang baik. Biaya/tarif 

yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh 

pelayanan kemungkinan terlalu tinggi.

•	 Sementara	itu,	Indeks	Harapan	Masyarakat	menunjukkan	skor	tertinggi	ada	pada	

penanganan pengaduan, saran dan masukan. Ini menunjukkan sikap yang cukup 

responsif dari tiap unit organisasi di Kementerian PUPR terhadap kebutuhan 

pelayanan informasi. Masyakat merasa harapannya sudah terpenuhi.

•	 Kompetensi	 Petugas	 Pelaksana/Sistem	 dan	 Perilaku	 Pelaksana/Kemudahan	

Sistem mendapatkan skor yang sama dengan penilaian kinerja sangat baik. 

Harapan masyarakat terhadap kemampuan petugas pelayanan informasi cukup 

baik, dan menilai petugas juga memiliki kompetensi yang cukup memadai.

•	 Indeks	Kinerja	terhadap	pelayanan	informasi	hasilnya,	gap	antara	indeks	harapan	

dan kualitas yang paling tinggi adalah produk/jasa sebesar 0.55. Dimana ada dua 

responden yang tidak setuju dengan pernyataan tentang pelayaan produk dan jasa.

•	 Gap	indeks	yang	paling	rendah	adalah	persyaratan	dan	prosedur.	Ini	menunjukkan	

harapan dan kualitas pelayanan informasi yang diberikan tidak berbeda jauh.  

•	 Indeks	 Harapan	 ini	 juga	 menunjukkan	 penilaian	 terburuk	 ada	 pada	 persoalan	

tarif masih tidak sesuai dengan harapan publik. Harapan masyarakat, pelayanan 

inforamasi publik yang diberikan Kementerian PUPR bisa lebih murah atau 

mungkin bisa diberikan secara gratis untuk semua layanan tanpa mengurangi 

kualitas.

•	 Dengan	 demikian	Kinerja	 Pelayanan	 Informasi	 Publik	Kementerian	 Pekerjaan	

Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 disimpulkan Baik.

V.B. REKOMENDASI
V.B.1 Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi

Dari hasil monitoring dan evaluasi perlu ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi 

untuk meningkatan kapasitas dan kompetensi PPID, selaku pejabat administrator yang 

betanggungjawab terhadap kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada tiap unit 

organisasi di Kementerian PUPR. Rekomendasi itu antar lain :
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- Perlu pelatihan public speaking untuk PPID agar lebih jelas dalam menyampaikan 

informasi kepada publik dalam forum-forum resmi.

- Perlu dilakukan pelatihan untuk PPID dengan materi kiat-kiat (tips and trick) dalam 

menghadapi media massa atau wartawan. Hal ini diperlukan PPID bisa menyampaikan 

informasi dan pesan kunci yang benar kepada publik melalui media massa.

- PPID juga perlu perlu diberikan pelatihan dalam menangani krisis atau isu sensitif yang 

terkait dengan unit organisasi ataupun Kementerian PUPR.

- Semua jajaran di Kementerian PUPR harus memiliki komitmen untuk memberikan 

pelayanan informasi yang terbaik kepada masyarakat.

- Menteri dan Pejabat-pejabat Tinggi Madya dilingkungan Kementerian PUPR harus 

lebih intensif mendorong percepatan pengesahan SOP untuk kelancaran penyeleggaraan 

pelayanan informasi publik

- Untuk memotivasi PNS yang mengerjakan pengeloloan informasi dan dokumentasi, 

PPID perlu membuat skema rewards and punishment.

- Dibutuhkan pelatihan khusus kepada PPID untuk menghadapi perkembangan teknologi 

informasi dan publikasi kedepan, sehingga didapatkan ide-ide kreatif untuk menciptakan 

sistem pengelolaan informasi yang baik, aman serta mudah diaplikasikan.

- Untuk jangka panjang dibutuhkan pelatihan secara berkala kepada karyawan atau Staf 

(PNS) seperti pelatihan penulisan berita, pelatihan fotographi, pelatihan videographi, 

design	grafis,	dan	kebutuhan	teknis	lainnya	yang	dapat	mendukung	kegiatan	publikasi	

di lingkungan Kementerian PUPR.

- Dibutuhkan pembentukan tim PPID Pelaksana di balai masing-masing wilayah dan 

pelatihan	intensif	sehingga	dapat	meringankan	dan	meningkatkan	efisiensi	pelaksanaan	

pelayanan informasi PPID Pelaksana pusat.

- Untuk unit-unit organisasi yang banyak bersentuhan dengan masyarakat dapat 

bekerjasama dengan media televisi untuk membuat produk informasi dan publikasi 

seperti	 film	 dokumenter	 yang	 dikemas	 kreatif	 sehingga	 dapat	 memberikan	 edukasi	

sekaligus hiburan yang menarik. Dengan begitu masyarakat juga dapat lebih mengenal 

Kementerian PUPR.

- Menambahkan fasilitas untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan masukan 

dan komplain. Fasilitas tersebut bisa berupa fasilitas keluhan di berbagai sosial media 

141 Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian 

PUPR 2017 dengan menyediakan kolom khusus atau juga dengan menyediakan fasilitas 

khusus di tempat yang mudah untuk di jangkau dan sering dikunjungi oleh masyarakat. 

- PPID Pusat belum aware dengan kewajiban PPID pelaksaan untuk mengupload 
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inforamsi ke e-PPID seperti yang diatur Kepmen No 450/KPTS/M/2017 tentang Daftar 

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian PUPR.

- Ketetapan dalam UU Pelayanan Informasi Publik, bahwa pelayanan publik harus 

sudah selesai dengan ketentuan 10 hari ditambah 7 hari kerja. Badan publik tidak boleh 

menambah lagi dari ketentuan tersebut. PPID Bina Marga harus merevisi SOP yang 

sudah ditetakan karena tidak sesuai dengan ketentuan UU.

- PPID harus memperbaiki pelayanan informasi publik, karena berdasarkan hasil survei 

masih ada yang memberikan tanggapan sangat tidak setuju dan tidak setuju terhadap 

kualitas pelayanan informasi publik.

- Untuk biaya/tarif perlu dipertimbangkan untuk menghapus atau mengurangi biaya yang 

dinilai memberatkan masyarakat. Berdasarkan hasil survei, skor Indeks Kinerja dan 

Indeks Harapan menunjukkan nilai paling rendah atau kurang baik.

- Setiap Balai/UPT setiap unit organisasi harus lebih responsif terhadap permintaan 

yang terkait pelayanan informasi publik. Untuk itu setiap balai harus melengkapi dan 

membenahi database, agar pada saat diminta PPID Pusat sudah tersedia.

- Memberikan bekal keterampilan melalui pelatihan kepada Balai atau UPT maupun 

satuan kerja di daerah. 

- Menggunakan jaring atau grup pesan singkat berbasis aplikasi lebih efektif dalam menjalin 

komunikasi dengan unit kerja di daerah. Untuk itu perlu ditunjuk penanggungjawab 

pada masing-masing PPID agar jelas siapa yang bertanggungjawab untuk koordinasi.

-  Meningkatkan sosialisasi hingga ke level balai dan satker. sehingga dapat meningkatkan 

awareness dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

- Mengadakan kompetisi internal antar PPID di daerah untuk meningkatkan kinerja dan 

motivasi. 

-  Sosialisasi untuk level pimpipan untuk menjelaskan arti keberadaan pelayanan 

informasi public. Sosialisasi ini wajib dihadiri PPID dan pimpinan unit organisasi dan 

tidak diperkenankan untuk diwakilkan.

- Melakukan uji kompetensi untuk menyiapkan satker di daerah untuk menjadi PPID 

- Perlu dilakukan upaya intensif kepada seluruh pimpinan unit organisasi agat PPID 

Pelaksana tidak mengabaikan upload semua informasi yang bisa di akses publik ke 

e-PPID. Harus ada komitmen dari para pejabat agar hal ini tidak diabaikan. 

- Membangun sistem informasi yang terpadu, khusus untuk informasi yang wajib 

diumumkan dan disediakan secara berkala.
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V.B.2 Rekomendasi Hasil Survei
- Gap antara harapan dan kualitas untuk produk/Jasa, perilaku pelaksana/kemudahan sistem 

serta penanganan pengaduan, saran dan masukan harus bisa lebih rendah lagi agar kualitas 

pelayanan menjadi lebih baik dari gap saat ini di atas 0,50. 

-	 Perlu	 upaya	 peningkatan	 sistem	yang	 lebih	 efektif	 dan	 efisien	 guna	memenuhi	 harapan	

masyarakat mengenai waktu operasional pelayanan publik.

-	 Perlu	peningkatan	sistem	yang	lebih	efektif	dan	efisien	guna	memenuhi	harapan	masyarakat	

mengenai informasi waktu penyelesaian dalam suatu layanan.

- Harus ada publikasi dan peningkatan sistem mengenai suatu layanan termasuk yang 

berbayar atau gratis guna mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat.

- Perlu ada pengumuman bahwa semua layanan informasi di unit organisasi Kementerian 

PUPR tidak dikenakan biaya. Namun di setiap PPID untuk penggandaan dokumen terkait 

informasi yang dibutuhkan, maka dikenakan biaya penganti untuk penggandaan.

- Dari paparan tersebut disimpulkan diperlukan upaya-upaya publikasi dan peningkatan 

sistem mengenai informasi daftar produk/jasa layanan dalam rangka memenuhi harapan 

masyarakat. Diperlukan upaya peningkatan sistem agar dapat memenuhi harapan 

masyarakat.

- Prestasi ini perlu dipertahankan perlu dipertahankan namun perlu terus dilakukan perbaikan, 

karena kualitas dan harapan sama. 

- Karena masih ada yang sangat tidak suka dengan kualitas pelayanan petugas ataupun 

aplikasi sistemnya, maka perlu ada perubahan agar lebih bisa diterima masyarakat. perlu 

dilakukan survei terhadap pelayanan dan sosialisi aplikasi.

- Perlu upaya peningkatan sistem layanan pengaduan agar dapat mencapai harapan 

masyarakat. Untuk itu, diperlukan peningkatan sumberdaya manusia dan peningkatan 

sistem agar pengaduan bisa diproses dengan cepat dan dapat mencapai kualitas layanan 

yang maksimal.

- Pada survei berikutnya dilakukan rekapitulasi terhadap jenis informasi yang paling banyak 

diminta publik, sehingga bisa membuat frequently asked questions (FAQ) yang akan 

berguna bagi pelaksanaan informasi.
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BAB VI
PENUTUP

Monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta survei kepuasan 

layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi publik perlu dilakukan secara 

berkelanjutan guna mengukur kinerja PPID Pelaksana di Kementerian PUPR. Pelayanan informasi 

publik merupakan salah satu aspek penting untuk  menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi 

nasional.

Selain itu, seiring dengan perkembangan waktu Kementerian PUPR juga harus melakukan 

adaptasi terhadap semua perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Pelayanan publik di 

masa	 depan	 kemungkinan	 akan	 sangat	 efisien	 dengan	 proses	 interaksi	manusia	 secara	 langsung.	

Dengan demikian pembaharuan ke arah penerapan sistem teknologi informasi yang memadai dalam 

memberikan pelayanan informasi perlu di kedepankan.

Untuk tahun ini, dengan melihat hasil monitoring dan evaluasi serta survei yang sudah dilakukan 

diharapkan Kementerian PUPR bisa mempertahankan predikat peringkat I dalam Penganugerahan 

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Tahun 2017. 

Selain itu, semoga laporan hasil monitoring dan evaluasi serta survei ini berguna bagi semua 

pihak yang berkepentingan. Semoga di masa yang akan datang hasil yang diperoleh bisa lebih baik.
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LAMPIRAN I

DATA RESPONDEN

(diisi oleh petugas)

1. Nama :  5. Pekerjaan/Kegiatan Usaha

  a. Pelajar/mahasiswa    e. Pegawai Swasta

2. Umur b. Peneliti/doses f. Wiraswata

  c. PNS/TNI Polri        

  d. Pegawai BUMN/D

 

3. Jenis Kelamin :  6. Nama instansi/institusi tempat bekerja/ 

 a. Laki-laki beraktivitas

 b. Perempuan 

4. Pendidikan terakhir yang ditamatkan

	 1.	≤	SMA	atau	Sederajat

 2. D-1/D-2/D3

 3. D-4/S1

 4. S2/S3



148

Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR 2017

LAMPIRAN II

Pertanyaan untuk Wawancara PPID Pelaksana Pada Masing-masing Unit Organisasi

A.  Organisasi PPID Pelaksana

 1. Bentuk Struktur Internal

 2. Bentuk Koordinasi Antar Unit dan Antar UPT di Daerah

 3. Komitmen Pimpinan

 4. Ada SK Penetapan Internal

B. Sumber Daya

 1. Sumber Daya Manusia 

  o  Jumlah PNS

  o  Jumlah Non PNS

  o  Kompetensi

 2. Sumber Biaya

  o  Alokasi Anggaran

  o Idealnya berapa

 3. Sarana dan Prasarana yang Dimiliki dan yang dipersiapkan

C. Pengelolaan Informasi

 1. Darimana Informasi didapatkan (unit kerja yang menguasai) ?

 2. Bagaimana dengan tugas upload informasi di database PPID ?

 3. Program/Kegiatan yang sedang dan akan dijalankan terkait pengeloalan Informasi

D. Pelayanan Informasi

 1. Standar Operating Procedure (SOP) yang diterapkan

 2. Jumlah Permohonan Informasi 

 3. Jenis Informasi yang Paling Banyak

 4. Siapa (profesi) pemohon yang paling banyak dilayani ?

 5. Berapa hari permohonan ditanggapi ? Paling cepat berapa lama ?

 6. Program/Kegiatan yang sedang dan akan dijalankan terkait pelayanan informasi ?

E. Kendala 

F. Harapan
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LAMPIRAN III

 
Sangat 
Tidak 

Setuju

Tidak 
Setuju

Kurang 
Setuju

Cukup 
Setuju

Setuju
Sangat 
Setuju

Sangat 
Tidak 

Penting

Tidak 
Penting

Kurang 
Penting

Cukup 
Penting

Penting
Sangat 
Penting

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1.

Informasi tentang pesyaratan 
pelayanan atau instruksi 
tentang hal yang harus 
dipersiapkan dapat diperoleh 
dengan mudah.

2.

Informasi tentang persyaratan 
pelayanan atau instruksi 
tentang hal yang harus 
dipersiapkan dapat dipahami 
dengan jelas

3.
Persyaratan pelayanan atau 
hal yang harus dipersiapkan 
dapat dipenuhi dengan mudah

4.

Persyaratan pelayanan atau 
hal yang harus dipersiapkan 
wajar dan sesuai dengan 
keperluan

5.
Informasi tentang 
prosedur/alur pelayanan 
dipahami dengan jelas

6.
Prosedur/alur pelayanan 
dapat dipenuhi dengan mudah

7.
Prosedur/alur pelayanan wajar 
dan sesuai dengan yang 
ditetapkan

8.
Informasi waktu operasional 
pelayanan diketahui dengan 
jelas

9.
Pelayanan diberikan sesuai 
dengan waktu operasional 
yang ditetapkan

10
.

Informasi waktu penyelesaian 
diketahui dengan jelas

11
.

Pelayanan yang diterima 
sesuai dengan waktu 
penyelesaian  pelayanan yang 
ditetapkan

Kualitas Pelayanan Harapan Konsumen

No Perincian Pernyataan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan

Prosedur koordinasi  adalah tata cara pembahasa urusan antar stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsinya

Prosedur pelayanan Prosedur pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi penerima pelayanan. 

A.

B.

C

Persyaratan pelayanan adalah syarat atau hal yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik syarat atau hal teknis 
maupun administratif
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LAMPIRAN  IV

 
12

.

Informasi tentang biaya 
pelayanan berbayar atau 
gratis di ketahui dengan jelas

13
*.

Untuk pelayanan berbayar, 
informasi tentang unit 
penerima pembayaran 
diketahui dengan jelas

14
.

Informasi tentang daftar 
tentang daftar produk/jasa 
layanan dapat diketahui 
dengan jelas

15
.

Seluruh produk/jasa layanan 
berfungsi dan mudah di akses

16
.

Petugas pelayanan memiliki 
pengetahuan, keahlian dan 
keterampilan yang memadai 
atau aplikasi sistem dapat 
memenuhi keperluan 
pengguna.

17
.

Petugas pelayanan 
bertanggungjawab atau 
aplikasi sistem pelayanan 
akurat

18
.

Petugas/aplikasi sistem 
pelayanan memberikan solusi 
kepada pengguna apabila ada 
permasalahan

19
.

Petugas cepat dan responsif 
atau aplikasi sistem pelayanan 
ramah pengguna

20
.

Fasilitas pengaduan (tempat 
pengaduan/hotline/call 
center) jelas dan mudah di 
akses

21
.

Prosedur pengaduan mudah 
dilaksanakan

22
.

Petugas/aplikasi sistem 
pelayanan pengaduan dapat 
memberikan solusi kepada 
pelapor apabila ada 
permasalahan

23
.

Ada kepastian tindak lanjut 
atas penanganan pengaduan

Pertanyaan nomor 22 dan 23 diperuntukkan bagi yang pernah melakukan pengaduan

D

E

F

G

H

Perilaku pelaksana/kemudahan sistem  adalah sikap empati petuga dalam memberikan pelayanan atau sistem mudah digunakan

Penanganan pengaduan, saran, masukan  adalah mekanisme penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan, saran dan masukan

Biaya atau tarif adalah tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan

Pertanyaan no 13 diperuntukkan bagi pelayaan yang berbayar

Produk/Jasa spesifikasi jenis layanan  adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan

Kompetensi petugas pelaksana atau sistem  adalah kemampuan petuga atau keandalan sistem pelayanan


