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KEBIJAKAN PELAYANAN T

INFORMASI PUBLIK I
DI BKD DIY T

UnOang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi publik

(UU KIP) merupakan landasan hukum yang sangat penting dan berkaitan dengan

hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan kewajiban badan publik

dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat

waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi,

salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola

lnformasi dan Dokumentasi. Badan Kepegawaian Daerah DIY telah membentuk

PPID (Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi) Pembantu. SK PPID

Pembantu terakhir dengan SK Kepala BKD Nomor 55213970 tanggal 3 Maret 2O2O

sesuai dengan struktur organisasi baru.

Secara umum pelaksanaan informasi PPID BKD DIY selama tahun 2O2O berjalan

cukup lancar. Hal ini juga didukung oleh layanan terpadu di BKD DlY. Dalam

layanan terpadu juga dilayani permohonan informasi publik, sehingga pemohon

dapat terlayani dengan baik. Dalam layanan terpadu juga diberikan aplikasi untuk

permohonan informasi publik. Ketugasan layanan terpadu dibentuk berdasarkan

SK Nomor 800/012091KEP12020 tanggal 11 Maret 2O2O tentang Satuan Tugas
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Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian Terpadu Badan Kepegawalan Daerah

DIY.

Sebagai badan publik perrnohonan infOrmasi bisa datang langsung ke BKD DIY,

email, maupun telepon/fax bahkan melaui medsos akun h″
iter, instagrarn, dan

faceb00k.semua terlayani dengan balk walaupun belurn sempurna karena layanan

PPiD hanyalah tugas sampiran bukan tugas pokOk fungsi dan keterbatasan iurniah

pegawal.

Untuk mempercepat penanganan perrnOhOnan layanan infOrrnasi di lingkungan

Badan Kepegawaian Daerah DiY,PPID menetapkan soP PermohOnan infOrmasi

dengan Nomor 01o′ sekretariat/Prograrnノ 2019,selain soR petugas iayanan juga
dibettkan panduan berupa Daftar informasi Publik(DIP)dan Da■

ar infromasi
yang Dikecualikan(DiK).Datar infOrmasI Publik(DIP)dan Daftar lnfromasi yang

Dikecualikan(DIK)bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila

diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian danノ
 atau sifat suatu

inforrnasi danノ atau terdapat penambahan atau pengurangan data.
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SUSUNAN PEJABAT PENGELOLAINFORMASた

7↑ざ」贅留買買MENTASi(PPID)PEMBANTUBADAN KEPEGAW
DAERAH iSTIMEWA YOGYAKARTA
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Jabatan Dalam pptD pembantu

Atasan PplD pembantu
PPID Pembantu

Sekretans
Urusan Pelayanan dan pengelolaan lnformasi
(pengump_ulan, pengolahan,-penyediaan Oan
pengklasifi kasian informasi)
Urusan Dokumentasi dan Arsip
Urusan Penyelesaian Sengketa lnformasi
Anggota

Nama/Jabatan Dalam lnstansi

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Sekretaris

Kepala Subbagian program
Kepala Subbagian Umum

Kepala Subbid Dokumentasi
Kepala Subbid kedudukan Hukum pegawai

1 llepata Subbagian r"u"ngr;"-t'-2 Kepala Subbidang Mutasi-Jabatan
3. Kepala Subbidang Kepangkatan dan

Pensiun

! Kepata Subbidang StMpEG5. Kepala Subbidang Kesra
6. Kepala Subbidang perencanaan dan

Pengadaan
7. Kepala Subbidang pengembangan

Kompetensi
B. Kepala Subbagian Tata UsahaI Kepala Seksi pengukuan dan pengujian
10. Kepata Seksi Hubungan Antar Lemibaga

danSertifikasi Kompetensi
11. Pengelola Sistem lnformasi dan

Jaringan
12. Pengelola Kearsipan
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Sarana dan prasarana
Pelayanan lnformasi publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, pplD menyediakan ruang dan
meja layanan informasi pubrik yang direngkapi dengan perangkat pendukung
layanan natara lain pesawat telepon, computer untuk petugas layanan front office,
dan kursi tunggu. Layanan pprD di BKD Dry digabungkan dengan rayanan
terpadu, hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran.

□ Foto Desk Layanan inforFnaSI Publlk
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Kelengkapan Fasilitas Desk
Layanan lnformasi publik

a.

b.

C.

2. 3 buah kursi pelanggan

3. 1 set sofa tunggu

4. 1 unit telepon dan faximile

5. 3 unit Air Conditioner

6. l unitWPlasma

7. 5 unit PC yang terkoneksi dengan internet

8. 1 unit Printer

9. Daftar lnformasi Publik

10. Formulir transaksi layanan informasi publik, yaitu:

a. Formulir permohonan informasi publik;

b. Formulir tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik;

c. Formulir tanda bukti penyerahan informasl publik;

d. Formulir pengajuan keberatan.
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Layanan permohonan informasi yang menyatu dengan layanan terpadu terdiri
dari 3 komputer yang terhubung internet. Disediakan juga 1 printer 3 in one
(print, scan dan copy). Belum ada petugas yang berkaitan dengan arsiparis,
untuk petugas rayanan rayangan terpadu sudah ada namun berum semua
mengerti permohonan informasi sehingga kedepan diperrukan bimtek untuk
petugas layanan layangan terpadu ini.
Website resmi sudah ada dan terupdate dengan baik karena ada pengelola
website dari bidang-bidang. Telepon dan fax dapat digunakan dengan baik.
Email dan medsos juga terlayani dengan baik.

Kondisi sarana
dan Prasarana

Anggaran
Pelayanan lnformasi

翌‖品早、選:ぽ
a雨

Keterbatasan SDM dialami oteh semua OpD, di BKD Dly belum ada SDM
yang menangani arsiparis. Untuk tenaga komputer sudah diampu subbag
Program, Data dan Tl petugas layanan diampu oleh petugas layanan terpadu
dan front office.

Walaupun layanan pplD hanya sebagai sampiran namun dapat berjalan
lancar karena adanya kemauan bekerja keras ditengah keterbatasan serta
didukung oleh Kepala lnstansi dan pplD.

seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas pplD dibebankan pada DpA
Subbagian Program Badan Kepegawaian Daerah Dly.
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PELAYANAN |NFORMASI PUBLTK 
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Alur Permohonan lnformasi
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MEJA:NFORMAS:

: bkd@iogiaprov.go.id
: Jl. Kyai MoJo No.S6, Bener, TegalreJo, Kota yogyakarta,

Daerah Istlmewa yogyakarta SSZ++ 
'

:

KerJa:o7.30-15.30 WIB
Layanan Informasi
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Selama tahun 2021, PPID Badan Kepegawaian Daerah DIY telah memutakhirkan

kinten informasi publik pada website resmi Badan Kepegawaian Daerah DIY

htp:〃bは iogiapЮv.oo.idノ   , dan media sosial instagram

https:/lwww.instaoram.com/bkddiv/, facebook https://www.facebook.com/bkddiv.bkddiv/ ,

dan twitter https://twitter.com/bkddiv . sesuai dengan ketentuan dalam Pasal g, 10, dan

11 UU KIP mengenai informasi wajib yang disediakan dan diumumkan secara

berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib

tersedia setiap saat.
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Selama Tahun 2020, PPID Badan Kepegawaian Daerah DIY menerima: pemohon

informasi

. 0 permintaan yang disampaikan melalui Desk Layanan lnformasi Publik

(Satu Pintu)

. 325 melalui email BKD DIY (bkd@ioqiaprov.qo.id)

. 17 permintaan yang disampaikan melalui formulir permohonan informasi di

website BKD DIY (http://bkd.ioojaprov.qo.id/)

Penyelesaian
Sengketa lnformasi Publik

Sepanjang tahun 2020 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Badan

Kepegawaian Daerah DIY memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai

dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan lnformasi Publik dan ketentuan turunannya.

Kendala

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Badan Kepegawaian

Daerah DIY antara lain:

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit

kerja.

2. Pengelolaan database PPID sebagian masih manual

Rekomendasi dan
Rencana Tindaklanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan

informasi PPID adalah sebegai berikut:

1. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi

pengelola dan koordinator sub unit kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian

Daerah DlY.



2' Pengembangan aplikasi layanan E-PPID dan pengelolaan database informasi
PPID

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakart a, 26 Januari 2021
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Dly
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