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I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 

Sejak diluncurkan Undang-Undang no.14 tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi 

Publik , informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan publik di 

Indonesia. UU ini menjamin  warga negaranya  memperoleh informasi dan juga merupakan 

jawaban dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi bukan lagi menjadi satu hal yang 

rahasia atau ditutupi tetapi menjadi hal yang wajib dibuka karena menutupi suatu informasi 

berarti menyalahi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.  Setiap badan publik wajib 

menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara 

serta merta, informasi yang tersedia setiap saat serta informasi yang diminta masyarakat tetapi 

diluar informasi yang dikecualikan.  

Dengan amanat Undang –undang tersebut,  Badan Publik harus menyiapkan secara 

matang mengenai informasi apa saja yang masuk kedalam informasi dikecualikan sehingga 

tidak menimbulkan kesalahan dalam praktek penyelenggaran PPID. Keterlibatan dari semua 

pihak dalam badan publik tersebut sangat penting karena PPID merupakan kewajiban dari  

instasi bukan hanya tanggung jawab dari satu orang yang telah ditunjuk sebagai PPID.  

 Di lingkungan BNPB sendiri, PPID baru terbentuk 25 Agustus 2011 berdasarkan SK 

Kepala BNPB No.153/BNPB/VIII/2011. Pembentukan PPID ini merupakan awal dari 

keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan 

dengan terbentuknya PPID bukan berarti selesailah BNPB menjalankan mandat UU KIP 

tersebut melainkan BNPB memiliki tugas baru yaitu memebrikan pelayanan informasi public 

kepada masyarakat dengan cara yang mudah dan terjangkau. BNPB sendiri memiliki 6 unit 

Eselon 1 yaitu Sekretaris Utama, Inspektorat Utama. Deputi bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan, Deputi bidang Penanganan Darurat, Deputi bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi 

dan Deputi Logistik Peralatan. Masing-masing level Eselon 1 memiliki PPID Pelaksana dan  

level Eselon 2 yang ditunjuk yang akan menjadi PPID Pelaksana di kedeputiannya dan dibantu 

oleh Kordinator Pelayanan Informasi dari kedeputian bisa level eselon 3 atau 4. Dengan adanya 

PPID, diharapkan semua level Eselon 1 dan PPID Pelaksananya saling berkordinasi dalam 

penyampaian informasi serta data yang dimiliki dan menyampaikannya ke pada PPID Utama 

yaitu Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas. 

 



II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 

 

Sarana pelayanan informasi publik di lingkungan BNPB menggunakan 2 cara yaitu 

secara online melalui PPID@bnpb.go.id dan secara langsung datang ke BNPB lantai 4 

bagian humas untuk meminta informasi dengan mengisi formulir pelayanan informasi 

publik. 

Prasarana pelayanan informasi publik di BNPB masih sangat minim karena 

keterbatasan ruangan untuk dijadikan ruang pelayanan informasi. Kemungkinan, setelah 

gedung BNPB di jl.Pramuka selesai, PPID bisa mendapat satu ruangan khusus untuk 

ruang pelayanan informasi publik. 

 

III. Pelayanan Informasi Publik 

   

Pelayanan informasi publik berupa informasi yang diumumkan secara berkala, 

informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saaat 

dapat dilihat melalui website. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi tetapi 

diluar informasi yang dikecualikan dan tidak ada di website bisa datang langsung ke 

bagian humas lantai.4 kantor BNPB Jl.Juanda no.36 Jakpus atau mengirim email ke 

ppid@bnpb.go.id. 

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2013 

melalui contact@bnpb.go.id adalah sebagai berikut:  

1.  Total Pertanyaan sebanyak 282 dan semuanya terjawab dengan baik. 

2.  Total keluhan sebanyak 24. 

3. Total informasi sebanyak 338 berupa informasi dari BPBD mengenai laporan      

bencana, laporan bencana update dari bencana yang terjadi tahun 2013, tambahan 

data dari orang atau organisasi mengenai bencana.  

 

IV. Sengketa Pelayanan Informasi publik 

Sampai saat ini belum ada sengketa informasi antara BNPB dengan pemohon 

informasi baik perorangan atau kelompok. Satu-satunya pemohon informasi dari 

LSM yang sering meminta informasi adalah Demokrat Sejati. 

 

 

 

 



V. Anggaran pelayanan Informasi publik 

Anggaran Pelayanan informasi publik pada tahun 2013 hanya fokus pada 

pembuatan Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

Anggaran PPID tahun 2014 akan ditambah untuk sosialisasi PPID di lingkungan 

BNPB sendiri dan juga di BPBD jika memungkinkan akan diusulkan anggaran untuk 

tim pelayanan informasi publik. 

 

VI. Kendala Pelayanan Informasi Publik 

1. Belum adanya SOP dalam pelayanan informasi publik 

2. Belum tersedianya ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik 

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia di BNPB. 

4. Belum ada kejelasan tugas masing-masing dalam struktur PPID 

5. Kurangnya kordinasi antara kedeputian walaupun BNPB sudah memiliki SK 

Pengelolaan Website 

6. Kurang tersosialisasikan dengan baik peran PPID dalam lingkungan BNPB 

sendiri. 

7. Jika diadakan rapat untuk membahas PPID, yang hadir orang yang berbeda-

beda. 

8. Perlu pembahasan khusus mengenai Informasi yang dikecualikan di lingkungan 

BNPB 

 

VII. Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik 

1. Perlu dibahas bagaimana mekanisme PPID di lingkungan BNPB dengan 

mengadakan pertemuan dengan pejabat Eselon 1 dan 2. 

2. Perlu dibuatkan surat untuk mendapat nama PPID Pelaksana yang ada di 

kedeputian yaitu setara eselon 2 dan nama staf atau eselon 4 yang akan menjadi 

pembantu PPID dimasing-masing PPID Pelaksana. 

3. Nama – nama tersebut akan di buatkan SK Kepala Badan sehingga menjadi 

dasar nama untuk bertanggung jawab terhadap informasi publik yang ada di 

bawah wewenangnya. 

4. Jika PPID sudah berjalan, diagendakan rapat rutin bulanan membahas berapa 

jumlah permintaan informasi publik yang masuk, keluhan masyarakat serta 

permasalahan lain yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya. 



5. Jika sudah menempati gedung baru di Jl.Pramuka diharapkan BNPB 

mengalokasikan satu ruangan khusus untuk ruang pelayanan informasi publik 

beserta prasarananya. 

 

 

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi  

terhadap kinerja PPID Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 

 

 

27 Desember 2013 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
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