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Laporan 
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Tahun 2019 
 
I. Pendahuluan 

 Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  

Keterbukaan Informasi Publik, informasi menjadi satu hal wajib yang harus 

disediakan oleh seluruh badan publik di Indonesia. 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. 

Sehingga  Badan Publik harus menyiapkan secara matang mengenai informasi 

apa saja yang masuk kedalam informasi dikecualikan sehingga tidak 

menimbulkan kesalahan dalam praktek penyelenggaran Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi.  Keterlibatan dari semua pihak dalam badan publik 

tersebut sangat penting karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

merupakan kewajiban dari semua instasi bukan hanya tanggung jawab dari satu 

orang yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki 6 unit Eselon I 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 unit kerja Eselon 1 memiliki unit kerja Eselon 2 dibawahnya 

yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Adanya Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi, diharapkan semua Eselon 1 dan yang ada 

dibawahnya saling berkoordinasi dalam penyampaian informasi serta data yang 

dimiliki dan menyampaikannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi.  

 
II. Maksud dan Tujuan 
 Maksud dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 

lingkungan BNPB sebagai acuan bagi setiap unit kerja Eselon I dan II serta jajaran 

dibawahnya dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan 
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informasi publik serta adanya keseragaman informasi yang diberikan kepada publik. 

Selain itu dengan ditetapkannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

maka dibutuhkan orang yang memiliki kompetensi dan bertanggung jawab penuh 

dalam pelayanan informasi publik. Sedangkan tujuan dari Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi adalah memberikan pelayanan informasi publik kepada 

masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik serta memberikan informasi yang berada dibawah 

naungan BNPB secara cepat dan tepat. 

 

III. Pelaksanaan Kegiatan  
Terselenggaranya pelayanan informasi yang bersifat publik diumumkan melalui 

berbagai bentuk dan media (media online): 

a. Informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui 

Website BNPB. 

b. Permintaan informasi yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat tetapi tidak 

melalui website melainkan melalui meja layanan informasi publik.  

c. Mekanisme   Pelayanan   Informasi   yang   tersedia    setiap    saat    atas   

permintaan secara tertulis Langkah-langkah dalam mekanisme pelayanan 

informasi yang harus tersedia setiap saat meliputi:  

a. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID, 

b. PPID menerima permohonan informasi, 

c. PPID melakukan pencatatan permintaan informasi dari pemohon untuk 

kepentingan tertib administrasi. Untuk mempermudah masyarakat dalam 

meminta informasi publik, PPID, menyiapkan Formulir Permintaan informasi.  

 

IV. Inovasi Pelayanan Informasi  
a. Peta bencana.id 

 BNPB mengembangkan PetaBencana.id, sebuah peta bencana berbasis web 

yang memvisualisasikan informasi kejadian bencana secara real time. 

Penanggulangan bencana menuntut kecepatan dan ketepatan. Di sisi lain, bencana 

terjadi tanpa mengenal waktu, atau kapan saja dapat terjadi. Keterlibatan 

masyarakat dan media massa sangat penting dalam mengkabarkan kejadian 

bencana yang kemudian diikuti respon bersama. 
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Meminimalkan dampak pascabencana dan mempercepat respon bencana 

merupakan bagian dari penanggulangan bencana tersebut. Konteks ini mendorong 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) bekerja sama untuk mengembangkan sistem pemetaan bencana. 

 MIT dengan unit Urban Risk Lab mendukung pengembangan sistem 

pemetaan bencana bernama Peta Bencana.id. Sistem ini merupakan peta berbasis 

media sosial yang menampilkan informasi bencana secara real time. Selain itu, 

sistem ini akan mengintegrasikan media sosial lain seperti pesan instan Whatsapp.  

 BNPB dan MIT akan mengembangkan PetaBencana.id dengan inisiatif awal 

di tiga kota, Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Kota-kota ini dipilih karena ketiganya 

termasuk kota metropolitan di Indonesia, dengan kepadatan penduduk yang tinggi 

dan termasuk daerah rawan bencana. Untuk memudahkan koordinasi, BPBD di 

masing-masing kota/provinsi akan dilibatkan dalam menjalankan peta ini. BNPB dan 

MIT mengharapkan setiap individu dapat berbagi informasi bencana dengan individu 

lain dan pemerintah secara cepat dan mudah.   

 PetaBencana.id adalah sebuah proyek yang diinisiasi oleh Urban Risk Lab 

yang bertujuan untuk mengembangkan CogniCity Open Source Software (CogniCity 

OSS) sebagai sebuah platform gratis dan terbuka untuk manajemen kebencanaan di 

kota-kota besar di Asia Selatan dan Tenggara. Proyek ini sebagai bagian dari proyek 

InAWARE Fase II, yang didukung oleh USAID dan melalui kerjasama dengan Pacific 

Disaster Center (PDC) dan Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT). 

PetaBencana.id akan dikembangkan oleh Urban Risk Lab menargetkan wilayah 

Jabodetabek, metropolitan Surabaya, dan metropolitan Bandung. Studi awal 

menggunakan platform CogniCity OSS telah dilakukan pada tahun 2013-2016 

sebagai bagian dari proyek riset terapan PetaJakarta.org, yang dapat diakses di 

http://www.petajakarta.org/. 

 Bagaimana cara kerjanya? PetaBencana.id akan memvisualisasikan 

informasi kejadian bencana secara real time dan mengelompokkan laporan kejadian 

bencana sesuai wilayah administratif. Laporan dari warga yang beredar di media 

sosial dan platform pesan instan dikumpulkan oleh CogniCity OSS, yang selanjutnya 

dapat diverifikasi oleh instansi berwenang. 

 Platform ini mengintegrasikan media baik sosial maupun digital dan pesan 

instan secara real time, serta data terkait infrastruktur yang vital tanpa biaya 

tambahan. Platform ini membantu warga untuk berbagi data mengenai bencana 
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secara mudah, terbuka, dan real time. Untuk mewujudkan peta ini, BNPB juga 

bekerja sama dengan Pacific Disaster Center dan Humanitarian OpenStreetMap 

Team. Massachusetts Institute of Technology (MIT) atau Institut Teknologi 

Massachusetts adalah institusi riset dan universitas terkemuka di dunia yang terletak 

di kota Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. MIT memiliki departemen yang 

mengkhususkan diri pada sains dan penelitian teknologi. 

b. Media Sosial BNPB 

BNPB memiliki media sosial Facebook dengan pengikut 86.377, Twitter dengan 

217.140, Instagram dengan jumlah pengikut 131.678 dan youtube BNPB 

memperoleh 13.2 juta subscriber. Pelayanan informasi yang diberikan seputar 

perkembangan kejadian bencana dan edukasi dalam penanggulangan bencana. 

Dalam mengembangkan pelayanan menggunakan media sosial BNPB selalu 

berinovasi dengan memberikan penyajian Bahasa yang mudah dimengerti 

masyarakat dan selalu update, sehingga dapat menjadi referensi informasi 

kejadian bencana. 

c. Permohonan langsung 

Selama tahun 2019 BNPB hanya memperoleh 1 permohonan langsung secara 

resmi/ bersurat oleh LSM Peduli Anak Bangsa. Terkait pertanyaan dari LSM 

tersebut BNPB telah menjawabnya. Dalam mempercepat pelayanan petugas 

PPID aktif menghubungi pemohon informasi dan memberikan jawaban secara 

tepat dan cepat. 

 

V. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi 
Publik 
Dalam melaksanakan pelayanan informasi public pada kurun waktu tahun 2019 

menemukan kendala kurangnya pemahaman anggota PPID terhadap pelayanan 

informasi public. Selain itu petugas yang stand by untuk update dalam 

pelayanan media sosial masih kurang personilnya. 

 

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas 
Pelayanan Informasi 

 Layanan PPID wajib didukung oleh SDM yang mampu dan terampil dalam 

memberikan layanan serta menguasai informasi yang dimiliki. Oleh sebab itu 

perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM melalui 
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pelatihan maupun diklat terkait layanan publik khususnya layanan di PPID. Selain 

itu ada penambahan personil khusus dengan sistem piket dalam layanan secara 

online melalui website PPID BNPB, maupun melalui media sosial BNPB seperti 

Facebook, Twitter dan Instagram. 

 

VIII. Penutup 
       Demikian, laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan     

kebijakan ke depannya dalam mengembangkan PPID BNPB yang lebih baik. 

 

 

Jakarta, Januari 2020 

Menyetujui: 

Kepala Pusat Data, Informasi dan,  

Komunikasi Kebencanaan 
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I. Lampiran Foto kegiatan PPID 
 

1.  
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II. Lampiran Rekapitulasi Layanan Informasi PPID BNPB Tahun 2019 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULAN  PEMOHON 
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK ALASAN 

Menolak 

Langsung Datang Elektornik Di 
Tolak  

JAN 9   12     

PEB 15   16     

MAR 10   12     

APR 13   11     
MEI 8   19     

JUN 11   14     

JUL 3   3     

AGU 4   4     

SEP 2   2     

OKT 5 1 4     

NOP 5   5     

DES 1   3     

JML 86 1 105     
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III. Lampiran Permintaan Informasi dari LSM 
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IV. Lampiran berita Inovasi Pelayanan Publik BNPB Raih Penghargaan PBB,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/inovasi-bnpb-raih-penghargaan-pbb-gerakan-
indonesia-melayani-bergaung-di-azerbaijan 


