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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingannya dalam penyusunan Laporan Tahunan 

Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2020. Penyusunan 

laporan tahunan ini berisi tentang pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik sebagai 

bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi 

Maluku. 

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan 

publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang 

berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008. Pemerintah Provinsi Maluku telah menindaklanjuti UU Nomor 14 

Tahun 2008 dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 117.a Tahun 2016 dan 

direvisi kembali dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 317 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Maluku.  

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2020. Beberapa inovasi 

kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. 

Diantaranya adalah pembuatan website PPID Utama. Dengan demikian masyarakat dapat 

dengan mudah mendapatkan informasi. 

Pemerintah Provinsi Maluku akan terus meningkatkan akses pelayanan informasi bagi 

masyarakat agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Provinsi Maluku terus 

meningkat. Dengan membuka Akses Publik terhadap informasi diharapkan badan publik 

termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik – 

baiknya. Dengan demikian hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka 

transparansi yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance). Kami menyadari dalam 

Laporan Tahunan yang menggambarkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di 
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Provinsi Maluku ini, masih banyak memerlukan berbagai masukan demi menggapai hal yang 

lebih baik.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Demikian Laporan Tahunan ini dibuat, kami yakin laporan ini masih jauh dari 

kesempurnaan untuk itu kami butuh saran dan masukan untuk perbaikan laporan ini kedepan. 

Semoga yang disajikan dalam pelaporan ini dapat bermanfaat bagi Provinsi Maluku dan 

Daerah lainnya untuk dapat saling belajar dan salig melengkapi. Sekian dan terima kasih. 

SALAM KETERBUKAAN... 
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A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 

1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 

untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala 

jenis saluran yang tersedia. 

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara 

untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak 

setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan 

dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperolehInformasi; (2) Kewajiban Badan Publik 

menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / 

proporsional. 

Sebagai bentuk komitmen Tengah terhadap keterbukaan informasi publik pernyataan 

kepatuhan 2008 Keterbukaan Informasi Jawa Tengah telah dan selalu di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Maluku. Implementasi UU KIP tersebut diterbitkan dalam Surat Keputusan Gubernur 

Maluku Nomor 317 Tahun 2020 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi 

Pemerintah Provinsi Maluku yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pembantu. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh 

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Maluku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi PPID Utama Pemerintah 

Provinsi Maluku 



Page | 5  
 

 Pada Tahun 2018 - 2019 Pemerintah Provinsi Maluku selaku badan publik mendapatkan 

Kualikasi Penilaian Informasi yang cukup informatif, tetapi di Tahun 2020 Pemerintah Provinsi 

Maluku dinilai Kurang Informatif, hal ini diakibatkan karena di tahun 2020, kurang proaktif 

dalam mengisi Kuesioner yang disampaikan sebagai pengelola PPID Utama dan situasi Pandemi 

Covid-19 mengakibatkan penilaian terhadap layanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi 

Maluku selaku badan publik mengalami penurunan dan mendapat nilai Kualifikasi Kurang 

Informatif. Hal ini dibuktikan dengan hasil penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan 

informasi publik yang diselenggarakan oleh komisi informasi publik RI tahun 2020.  

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku terus melakukan perbaikan untuk mewujudkan 

terciptanya open government (pemerintahan yang terbuka), serta ikut berpartisipasi dalam 

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang 

diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. 

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik 

diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada 

akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan good 

governance di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. 
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B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

I. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Utama akan dilayani sesuai 

dengan prosedur layanan informasi PPID. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, 

Pemerintah Provinsi Maluku memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, 

surat eletronik (email), faksimili, website https://malukuprov.go.id dan 

https://ppidutama.malukuprov.go.id, media sosial seperti Facebook, dan Twitter. 

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) Mengirim 

surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja 

yang menguasai informasi publik. Informasi yang dikuasai dan dikel la PPID adalah dalam 

bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. 

Dalam memberikan informasi kepada pemohon informasi, PPID Utama menetapkan waktu 

pelayanan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat sebagai berikut : 

1. Senin – Kamis 

Pukul 08.00 WIT – 16.00WIT 

Istirahat pukul 12.00 WIT – 13.00 WIT 

2. Jumat 

Pukul 08.00 WIT – 15.00WIT 

Istirahat pukul 11.30 WIT – 13.30 WIT 

Namun, di luar jam kerja di atas tersebut, masih dimungkinkan bagi pemohon informasi 

untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana 

media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Maluku, seperti email, permintaan online melalui website, dan media sosial. 

Dalam melayani dan menyediakan informasi publik, PPID tidak memungut biaya (Gratis), 

sedangkan untuk penggandaan dibebankan kepada pemohon informasi. 

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan 

kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya adalah website 

PPID Utama yang baru dengan alamat https://ppidutama.malukuprov.go.id, menggantikan 

website PPID yang lama.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Website PPID Pemerintah Provinsi Maluku 

Situs resmi PPID Provinsi Maluku (http://ppidutama.malukuprov.go.id ) yang baru ini 

diharapkan menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Provinsi 

https://malukuprov.go.id/
https://ppidutama.malukuprov.go.id/
https://ppidutama.malukuprov.go.id/
http://ppidutama.malukuprov.go.id/
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Maluku yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara 

berkala sesuai Pasal 9 UU KIP. Dalam situs website PPID Provinsi Maluku, masyarakat dapat 

secara langsung melihat transparansi Pemerintah Provinsi Maluku, antara lain terkait konten 

transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Provinsi Maluku, LHKPN, agenda kegiatan, 

dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Maluku.  

 

II. Sumber Daya Manusia 

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada 

PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, 

dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 8  
 

C. RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

I. Kegiatan yang Dilaksanakan 

Kegiatan yang dilaksanan oleh Pemerintah Provinsi Maluku terkait keterbukaan informasi 

publik meliputi, Rapat Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan PPID di lingkup Pemerintah 

Provinsi Maluku tanggal 10 Mei 2021, bertempat di aula Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku, dengan jumlah peserta rapat sebanyak 45 orang dari OPD/PPID Pembantu 

lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. 

 

J. Jumlah Pemohon Informasi Publik 

Selama tahun 2021 tanggal 1 Januari 2021 hingga 31 Juli 2021, permohonan informasi publik 

Pemerintah Provinsi Maluku berjumlah 9 permohonan. Permohonan informasi yang diperoleh 

baik secara elektronik (web PPID sebelumnya di http://ppid.malukuprov.go.id) maupun secara 

langsung, belum dapat ditindaklanjuti dengan baik, karena informasi yang tidak dikuasai, 

informasi yang belum lengkap maupun PPID yang belum berjalan secara optimal. 

 

III. Waktu Pelayanan Informasi Publik 

PPID Utama Provinsi Maluku dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan 

waktu rata-rata 7 hari kerja dalam melakukan pelayanan. 
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Tabel 3 

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID UTAMA  

PROVINSI MALUKU 

1 JANUARI - 31 JULI 2021 
 

 

 

NO 

 

Bulan Register 

Permohonan 

Informasi 
 

 

Jumlah Permohonan Informasi 

 

 

Rata-rata Waktu 

dalam memenuhi 

Permohonan  

(hari) 

 

Sengketa 

Informasi 

 

Alasan Penolakan Permohonan 

Informasi 

Jumlah Ditolak Dikabulkan 

1 2 3 4       5 6 7 8 

1 JANUARI 1 0 1 7 0 Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai 

2   FEBRUARI 1 1 0 7 0 Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai 

3 MARET 2 1 1 7 0 Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai 

4 APRIL 5 5 0 7 0 Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai 

5 MEI 0 0 0 0 0 Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai 

6 JUNI 0 0 0 0 0 Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai 

7 JULI 0 0 0 0 0 Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai 

JUMLAH 9 7      2 7 hari 0  
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D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 

Tahun 2020 hingga Semester I tahun 2021, PPID Utama Provinsi Maluku tidak ada 

penyelesaian sengketa informasi publik, dikarenakan PPID yang belum secara optimal. 

 

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN 

INFORMASI PUBLIK 

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Utama Provinsi 

Maluku sebagai berikut : 

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata 

diimplementasikan di seluruh PPID Pembantu OPD Maluku, juga ditambah karena 

kondisi Pandemi Covid-19 yang mengurangi kegiatan sosialisasi PPID. 

2. Data dari PPID Utama maupun PPID Pembantu belum terintegrasi secara baik. 

3. Peran PPID Pembantu Provinsi Maluku masih kurang aktif dalam menyampaikan 

informasi terbaru di website. 

4. Respon PPID Pembantu di OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dalam menjawab 

setiap permohonan informasi publik masih kurang responsif dan cepat. 

 

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 

1. Sosialisasi 

Masih Sangat diperlukan sosialisasi kepada Badan Publik (Organisasi Perangkat Daerah) 

yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku terkait dengan Undang-Undang 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maksud dan tujuan keterbukaan 

informasi publik, baik bagi badan publik, Instansi Vertikal, Akademisi/Lembaga Pendidikan, 

maupun masyarakat luas atau publik yang membutuhkan; 

2. Koordinasi 

Diperlukan koordinasi serta kolaborasi yang baik antara atasan PPID utama, PPID utama, 

PPID Pembantu dan Admin PPID Pembantu dengan Komisi Informasi sehingga pelayanan 

keterbukaan informasi dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang – Undang nomor 

14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta regulasi dari turunannya; 

3. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan PPID baik secara kualitas dan kuantitas perlu 

terus di upgrade. karena dengan SDM yang ada saat ini dirasa belum maksimal dalam 

pelayanannya dan pelaksanaannya, SDM yang diperlukan bidang pengelolaan data daftar 

informasi publik pada aplikasi PPID terutama Informasi Teknologi (IT). 

4. Anggaran 

Dukungan Anggaran Sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan Kapasitas PPID, 

misalnya untuk mengikuti bimtek PPID, Bimtek Admin PPID pembantu, workshop PPID, 

FGD. 
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5. Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana pendukung yang masih sangat terbatas seperti Ruangan PPID 

Center, mesin scanner, Laptop, PC, Printer. 

 

Demikian Laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan laporan terhadap kinerja 

pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2020, 

semoga laporan ini bermanfaat serta dapat meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Provinsi 

Maluku Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik menuju Good Government and Good 

Governance. 
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LAMPIRAN DOKUMENTASI 

a) Rapat Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan PPID di lingkup Pemerintah Provinsi 

Maluku tanggal 10 Mei 2021 
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b) Meja Layanan Informasi 
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c) Pelayanan Permohonan Informasi  


