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Sekapur Sirih

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pembaca terhormat, begitu banyak peristiwa
penting yang telah terjadi di tahun 2019.
Di antaranya adalah berakhirnya periode
pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo
bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kini, setelah melalui periode Pemilu yang memberikan
tantangan besar bagi perjalanan bangsa, Presiden Joko
Widodo kembali terpilih untuk menjalankan tampuk
kepemimpinan kedua, kali ini bersama Kyai Haji Ma’ruf Amin
selaku Wakil Presiden.
Kementerian PUPR merasa bangga, terharu dan bahagia
karena dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur
secara masif dan mencapai target yang telah ditetapkan.
Semangat Kementerian PUPR adalah memberikan pelayanan
terbaik bagi rakyat Indonesia, sesuai dengan arahan Bapak
Presiden yang mengamanatkan infrastruktur sebagai
tulang punggung pembangunan. Kini, menginjak periode
kepemimpinan bangsa yang baru, semangat yang sama
untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik dalam
lingkup pembangunan infrastruktur tetap bergelora.
Dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada publik,
Kementerian PUPR terus bebenah diri. Perbaikan dan
peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi concern
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Kementerian PUPR karena hal ini terkait dengan
pemenuhan hak warga negara. Dari sekian banyak
bentuk pelayanan publik yang didedikasikan oleh
Kementerian PUPR, pelayanan informasi publik
menjadi salah satu ujung tombak untuk memastikan
pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan. Kementerian PUPR menyadari,
tanpa adanya penyelenggaraan pelayanan informasi
publik yang baik dan berkualitas, maka keterbukaan
informasi publik hanyalah sebuah ilusi.
Keseriusan dan komitmen Kementerian PUPR dalam
memberikan pelayanan informasi publik, terekam
dalam buku ini yang berjudul “Jendela Keterbukaan
Informasi Publik; Meningkatkan Inovasi, Menguatkan
Kolaborasi”. Berbicara mengenai pelaksanaan
pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2019,
buku ini juga mengangkat pelbagai tantangan dan
kendala yang dihadapi, serta terobosan-terobosan
yang telah dilakukan. Buku yang melaporkan
kinerja pelayanan informasi publik di lingkungan
Kementerian PUPR menjadi bukti nyata upaya
Kementerian PUPR untuk melibatkan masyarakat
dalam proses pembangunan. Kemajuan teknologi
sendiri semakin membuka akses informasi
publik. Hal ini, jika dioptimalkan, akan membantu
meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik,
sekaligus menegakkan transparansi pembangunan

Perbaikan dan peningkatan kualitas
pelayanan publik menjadi concern
Kementerian PUPR karena hal ini terkait
dengan pemenuhan hak warga negara.
Dari sekian banyak bentuk pelayanan
publik yang didedikasikan oleh
Kementerian PUPR, pelayanan informasi
publik menjadi salah satu ujung
tombak untuk memastikan pelibatan
masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan.

sebagai syarat akuntabilitas dan good governance
yang merupakan pilarnya demokrasi. Berbagai
inovasi pelayanan informasi publik menjadi indikator
kesiapan Kementerian PUPR untuk memasuki era
Digital yang sesungguhnya.
Mari bersama wujudkan pelayanan informasi
publik terbaik bagi masyarakat. Untuk Indonesia
yang lebih baik, di masa kini maupun di masa
yang akan datang.

M. BASUKI HADIMULJONO
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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Sambutan

Sekretaris Jenderal kementerian PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Paradigma baru pembangunan memberikan
porsi utama kepada masyarakat untuk terlibat
sebagai aktor pembangunan, bukan sekadar
sasaran, target, atau objek pembangunan.

ANITA FIRMANTI
Sekretaris Jenderal
Kementerian PUPR

Hal ini bisa dicapai jika masyarakat memahami program
pembangunan apa yang sedang berlangsung, bagaimana
pembangunan dilaksanakan, serta sejauhmana pembangunan
menunjang kebutuhan hidupnya secara nyata. Memberikan
informasi tentang apa yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan
adalah kewajiban setiap instansi yang terlibat dalam proses
pembangunan. Melayani kebutuhan masyarakat untuk
mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang mereka
butuhkan sehingga bisa sama-sama ikut membangun negeri
menjadi kewajiban utama instansi pemerintah guna memenuhi
hak publik untuk tahu (the right for public to know).
Itu sebabnya, di luar penyediaan infrastruktur, melayani
kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi publik,
merupakan salah satu program kerja unggulan Kementerian
PUPR. Tujuannya bukan sekadar memenuhi kewajiban
pelayanan terhadap publik. Lebih dari itu, yang ingin dicapai
dari pelayanan informasi publik adalah terpenuhinya good
governance yang terletak pada penegakkan transparansi,
akuntabilitas, serta partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam
pembangunan.
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Mengupayakan pelayanan informasi publik
selama bertahun-tahun, yang diintegrasikan
dengan komunikasi publik Kementerian PUPR
guna memaksimalkan dukungan publik terhadap
kinerja institusi/kementerian, maka, apakah yang
baru dari pelayanan informasi publik tahun ini?
Jawabannya adalah: INOVASI. Kami mencoba untuk
terus meningkatkan kualitas pelayanan publik
dengan meningkatkan kinerja informasi publik.
Memanfaatkan kemajuan teknologi digital, maka
INOVASI MENJADI KUNCI peningkatan kinerja
pelayanan informasi publik tersebut.
Sejumlah inovasi menjadi poin unggul pelayanan
informasi publik tahun ini. Sistem digitalisasi
yang diterapkan menghadirkan inovasi yang unik
untuk mengatasi permasalahan sumberdaya,
sistem, hingga tata laksana yang selama ini
terjadi. Perbaikan knowledge management
terbukti mampu mengakselerasi upaya mengatasi
kendala kesenjangan SDM, teknologi, hingga
akses informasi, yang selama ini ternyata menjadi
masalah besar pembangunan infrastruktur di
Indonesia.

Dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi digital,
maka INOVASI MENJADI KUNCI
peningkatan kinerja pelayanan
informasi publik di lingkungan
Kementerian PUPR.

Kami persembahkan “Jendela Keterbukaan
Informasi Publik; Meningkatkan Inovasi,
Menguatkan Kolaborasi” kepada pembaca, untuk
mengetahui kiprah apa saja yang telah dilakukan
dalam mengupayakan pelayanan terbaik bagi
masyarakat di bidang komunikasi dan informasi.
Melalui buku ini, kami sampaikan berbagai program
berikut capaian, prestasi, dan milestones sepanjang
2019, yang merupakan kesinambungan dari tahun
sebelumnya (2018-2019), dan akan menjadi fondasi
di tahun berikutnya (2020-2021). Buku ini menjadi
bukti komitmen Kementerian PUPR dalam memenuhi
hak-hak publik guna menguatkan sinergi dalam
melaksanakan proses pembangunan infrastruktur di
Indonesia.
Melalui pelayanan informasi publik yang berkualitas,
mari kita tingkatkan akuntabilitas lembaga publik
dalam pembangunan. Untuk Indonesia yang lebih
baik, di masa kini dan di masa-masa yang akan
datang.

ANITA FIRMANTI
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR
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publik yang terbuka dan
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Mengapa harus melakukan
Keterbukaan Informasi Publik?
Keterbukaan Informasi Publik: Wujud
Pemenuhan Hak Masyarakat
Paradigma pembangunan terkini menempatkan
masyarakat bukan hanya sebagai target, atau
sasaran pasif semata. Melainkan sebagai
aktor pembangunan yang terlibat aktif dalam
proses pembangunan. Melalui keterlibatan aktif
masyarakat, pembangunan dapat dilaksanakan
tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dan
karakteristik masyarakat, serta berkesinambungan
(sustainable). Inilah alasan mendasar mengapa
pembangunan mensyaratkan keterlibatan publik
dalam pelaksanaannya.
Partisipasi aktif masyarakat dalam proses
pembangunan dapat dicapai bila tersedia
informasi yang memadai. Kondisi yang minim
informasi menyebabkan kemacetan komunikasi,
yang pada akhirnya dapat mengancam
keberhasilan pembangunan. Guna mengantisipasi
hal tersebut, maka setiap kementerian/
lembaga negara yang bertugas melaksanakan
pembangunan kini harus membuka akses bagi
masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi
terkait dengan penyelenggaraan tugas dan
fungsinya. Inilah esensi keberadaan informasi
publik bagi masyarakat sebagai stakeholder utama
pembangunan, yang dituangkan dalam UU No. 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
UU Keterbukaan InformasI Publik tidak hanya
berdampak pada layanan informasi publik bagi
masyarakat. Dari sisi badan penyelenggara
layanan publik maupun urusan pemerintahan,

ketersediaan layanan informasi publik menjadi
indikator akuntabilitas lembaga yang bersangkutan,
khususnya dalam menegakkan transparansi.
Inilah inti dari good governance, yaitu tata kelola
pembangunan yang solid dan bertanggungjawab
sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Good governance dalam demokrasi berarti
menjalankan kewajiban dan memenuhi hakhak masyarakat. Dalam ranah informasi publik,
ini berarti perwujudan hak-hak esensial bagi
warga negara, yaitu the right to know (hak publik
untuk mengetahui). Pembukaan UUD 45 Pasal
28 F menjelaskan bahwa setiap orang berhak
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
guna mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya. Untuk itu, berbagai UU dirumuskan
sebagai ketetapan yang menjamin hak-hak dasar
tersebut.
UU Keterbukaan Informasi Publik hanyalah
satu di antara regulasi lain yang menjamin
hak-hak dasar tersebut. UU No. 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran pasal 5 huruf i, misalnya,
menetapkan hak masyarakat untuk mendapatkan
penyajian informasi yang benar, berimbang,
dan bertanggungjawab. UU No. 40 Tahun 1999
tentang Pers pasal 6 huruf a dan c menyatakan
hak masyarakat untuk mengetahui dan
mengembangkan pendapat umum. Adapun UU
No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, yang menjadi pokok buku ini, adalah
jaminan terhadap hak-hak masyarakat untuk
mendapatkan informasi yang ada di badan publik,
sebagai bagian dari pengembangan lingkungan
sosialnya.

MENINGKATKAN INOVASI
MENGUATKAN KOLABORASI
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Informasi Publik dalam Ranah Komunikasi
Publik
Segala hal yang berkaitan dengan upaya
menyampaikan informasi secara efektif sesuai
dengan tujuannya merupakan fungsi komunikasi.
Informasi, pada dasarnya, adalah bagian dari
komunikasi, yaitu pada aspek pesan. Dalam lingkup
organisasi penyelenggara pembangunan, melayani
kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi
yang berkualitas merupakan fungsi komunikasi
publik suatu kementerian/lembaga.
Komunikasi publik adalah proses menyampaikan
pesan kepada sasaran yaitu publik. Komunikasi
publik merupakan salah satu bentuk komunikasi, di
antara bentuk-bentuk lainnya seperti komunikasi
interpersonal, komunikasi organisasi, maupun
komunikasi massa. Namun, dari aspek yang
operasional, komunikasi publik dapat didefinisikan
sebagai sebuah strategi terencana guna
menyampaikan informasi kepada khalayak maupun
stakeholder terkait sesuai dengan ruang lingkup
tugas dan fungsi kementerian/lembaga.
Seiring dengan perubahan paradigma
pembangunan, transformasi juga terjadi dalam
ranah komunikasi publik dari yang semula
bersifat searah, kini menjadi dua arah dan multi
perspektif. Komunikasi publik yang bersifat

Layanan
Informasi Publik
mewujudkan
Komunikasi Publik
yang Terbuka dan
Dialogis
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dialogis berfungsi membuka akses informasi
publik. Sedangkan komunikasi publik yang multi
perspektif menjamin informasi yang utuh dan
komprehensif. Komunikasi publik yang bersifat
terbuka dan dialogis dengan demikian menjadi ciri
dari organisasi yang mengakomodasi kebutuhan
informasi masyarakat dan membuka peluang bagi
partisipasi publik.
Sasaran komunikasi publik mencakup internal
dan eksternal, yang masing-masing memiliki
kekhasan dan kebutuhan tersendiri. Di institusi
pemerintahan, termasuk Kementerian PUPR,
komunikasi publik dalam pelaksanaannya menjadi
senyawa dengan Government Public Relations
(GPR) yang bertujuan untuk mendiseminasikan
informasi guna melayani kebutuhan masyarakat,
menciptakan opini positif terhadap kementerian/
lembaga dan kinerjanya, memperkuat reputasi
institusi, sekaligus memobilisasi dukungan publik
terhadap badan publik. Layanan informasi publik
menjadi bagian dari komunikasi publik yang
menghubungkan kebutuhan-kebutuhan publik
dengan apa yang dimiliki badan publik sebagai
sumber informasi yang utama. Dengan cara ini,
layanan informasi publik mewujudkan komunikasi
publik yang terbuka.
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi
membuka berbagai kemungkinan baru dalam
meningkatkan performa komunikasi publik sebuah
institusi. Tak ketinggalan, hal ini juga memberi
warna tersendiri dalam layanan informasi publik.
Kehadiran media digital dan berbagai platform media
sosial kini memperluas jangkauan informasi publik
kepada masyarakat, sekaligus membuka peluang
untuk meningkatkan aksesibilitas informasi publik.
Pada gilirannya, hal ini akan meningkatkan kualitas
pelayanan informasi publik.

Pelayanan Informasi Sebagai Bentuk
Pelayanan Publik
Keterbukaan informasi publik memiliki dampak
positif bagi masyarakat maupun badan publik
yang bertugas menyelenggarakan pembangunan.
Bagi badan publik penyelenggara pembangunan,
penerapan keterbukaan informasi dapat mendorong
perbaikan layanan, peningkatan kinerja, dan
akuntabilitas program-program yang dijalankan.
Sementara bagi masyarakat, keterbukaan informasi
merupakan wujud dari pemenuhan hak untuk
mengetahui informasi publik (the right to know)
yang esensial guna mendorong partisipasi aktif
masyarakat dalam pembangunan.
Layanan informasi publik merupakan salah satu
bentuk pelayanan publik. Landasan pelayanan
informasi publik dalam hal ini mengacu pada UU
KIP No. 14 Tahun 2008 dan UU Pelayanan Publik
No. 25 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa
pelayanan publik merupakan kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga negara
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik (Pasal 1, Ayat 1).
Penyelenggaraan layanan informasi publik
diwujudkan melalui terbentuknya struktur atau
unit penyelenggara layanan, terbangunnya sistem
penyimpanan informasi, pengelolaan data, dan
penyampaian informasi yang berkualitas kepada
publik, inovasi pelayanan informasi publik,
pengembangan mekanisme kerja/SOP yang efektif
dan efisien, serta peningkatan kompetensi sumber
daya manusia pengelola informasi publik. Tujuannya
adalah mencapai kemudahan dan kecepatan
memperoleh informasi publik yang akurat dan
berkualitas.
Layanan informasi publik mengacu pada standar
pelayanan publik, yaitu tolok ukur yang dipergunakan
dalam penyelenggaraan pelayanan dan penilaian
kualitas pelayanan. Mengingat pelayanan adalah
kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat, maka standar pelayanan publik

MENINGKATKAN INOVASI
MENGUATKAN KOLABORASI
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Peningkatan
penyelenggaraan
informasi publik
adalah bukti komitmen
Kementerian PUPR
untuk meningkatkan
kualitas pelayanan
publik

layanan informasi publik berdasarkan pada
pemenuhan standar-standar yang telah ditetapkan,
mulai dari kebijakan, standar layanan, sarana dan
prasarana, kapasitas sumber daya manusia, inovasi
serta komitmen penyelenggara layanan informasi,
hingga kualitas layanan dan informasi publik yang
disediakan badan publik tersebut.
Dalam lingkup pelayanan publik, Kementerian
PUPR berkomitmen untuk terus-menerus
meningkatkan layanan dengan berpijak pada
standar layanan sebagai acuan guna memperbaiki
mutu pelayanan informasi publik.

Tantangan PUPR dalam
Keterbukaan Informasi Publik
berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat 7 adalah menyediakan
layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,
dan terukur. Pada prinsipnya, layanan informasi
publik tidak dapat dilepaskan dari pelayanan publik.
Peningkatan layanan informasi publik secara tidak
langsung mampu mewujudkan kualitas pelayanan
publik yang lebih baik.

Secara rinci dan detail, UU KIP memberikan
jaminan terhadap setiap warga negara untuk dapat
memperoleh informasi yang dimiliki badan publik.
UU KIP berisi acuan yang jelas tentang prinsip
dan tujuan keterbukaan informasi publik, tata cara
memperoleh informasi, hak dan kewajiban badan
publik serta penyelesaian sengketa informasi.

Dalam penyelenggaraan layanan informasi publik
setiap badan publik perlu membentuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Seiring
dengan terbentuknya PPID di setiap badan publik,
didirikan pula unit-unit layanan informasi publik dan
fungsi-fungsi layanan informasi publik. Sedikit demi
sedikit, setiap badan publik mempersiapkan diri
untuk menyelenggarakan layanan informasi publik,
dimulai dari penyiapan SDM, instrumen kelembagaan,
hingga menyediakan database informasi publik
sesuai dengan ruang lingkupnya. Guna melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap unit-unit
layanan informasi publik, setiap tahun dilaksanakan
monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan

Merespon amanat UU KIP tersebut, Kementerian
PUPR menyadari bahwa implementasi keterbukaan
informasi publik merupakan sebuah keharusan,
terlebih pada era kemajuan teknologi dan
informasi sekarang ini, sehingga perlunya
mengelola dan memberikan pelayanan prima
terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
Lebih lanjut dalam rangka implementasi UU
KIP Kementerian PUPR menerbitkan beberapa
Keputusan Menteri tetang Penetapan Struktur
Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian
PUPR serta tentang daftar informasi yang
yang wajib disediakan dan diumumkan oleh
Kementerian PUPR juga daftar informasi yang
dikecualikan (informasi rahasia).
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Atas dasar hal tersebut, Kementerian PUPR
melalui PPID berkomitmen untuk menjamin
kebebasan masyarakat dalam memperoleh
informasi mengenai semua hal yang menjadi tugas
dan fungsi Kementerian PUPR. Di samping itu,
Kementerian PUPR berpandangan bahwa KIP tidak
hanya membentuk tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance), bersih dan efisien (clean
governance). Namun, dengan KIP dapat mencegah
praktik KKN sekaligus meningkatkan kualitas
partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan
publik serta pengawasan atas pelaksanaannya.
Saat ini, dunia telah semakin jauh memasuki era
Internet of Things (IoT). IoT adalah sebuah era di
mana kemampuan pertukaran data sudah bisa
dilakukan secara otomatis antar perangkat tanpa
melalui perantaraan manusia lagi. Semua ini
dimungkinkan berkat perkembangan teknologi
Internet yang pesat, mulai dari konvergensi
teknologi nirkabel, Micro Electro Mechanical
Sytems (MEMS), Radio Frequency Identification
(RFID), dan lain-lain. Era IoT mengubah banyak
hal dalam kehidupan sehari-hari. Beragam
tantangan baru muncul, di antaranya adalah
disrupsi teknologi, perubahan budaya kerja dan
perilaku masyarakat.
Secara spesifik, Kementerian PUPR telah
mengidentifikasi sejumlah tantangan yang
muncul melalui perkembangan teknologi ini,
yaitu :
1. Perkembangan teknologi komunikasi dari
teknologi 4G ke 5G
Orang mendapatkan informasi dari berbagai
platform media melalui telepon seluler. Berita
positif dengan cepat dapat menyebarluas,
demikian juga dengan berita negatif bahkan
Hoax. Disamping itu, kecepatan pertukaran
data semakin cepat sehingga konten video

Kami percaya bahwa Pelayanan
Informasi Publik adalah
salah satu ujung tombak bagi
Kementerian PUPR untuk
menjadi institusi/badan publik
yang transparan, akuntabel
dan responsif memenuhi hak
publik dalam mewujudkan good
governance.
M. Basuki Hadimuljono

pendek/animasi/kartun akan banyak diminati.
2. Tingkat awareness generasi muda
Pada tahun 2030-2040, Indonesia akan
mengalami bonus demografi dimana penduduk
usia produktif akan menjadi mayoritas/dominan.
Tingkat awareness generasi muda terhadap
keberadaan Kementerian PUPR perlu terus
ditingkatkan. Segmen generasi muda sangat
penting digarap untuk menanamkan persepsi
positif dan kebanggaan terhadap pembangunan
infrastruktur sehingga nantinya dapat terlibat
sebagai ASN maupun mitra kerja Kementerian
PUPR.
3. Memperluas Jangkauan Komunikasi Publik
Hingga ke Daerah
Pembangunan infrastruktur dilakukan tidak
hanya di kota-kota besar/perkotaan namun
juga di kabupaten, kawasan perbatasan,
perdesaan, pulau-pulau kecil dan daerah
terpencil. Masyarakat di daerah tersebut perlu
mendapat edukasi pembangunan infrastruktur
yang dilakukan Kementerian PUPR termasuk
mengintegrasikan distribusi karya-karya/disertasi
digital melalui modernisasi perpustakaan.

MENINGKATKAN INOVASI
MENGUATKAN KOLABORASI
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4. Perbaikan Pelayanan Publik Berbasis
Elektronik
Biro Komunikasi Publik berperan aktif menuju
pelayanan publik Kementerian PUPR berbasis
elektronik dan pelayanan satu tempat yang
terintegrasi dalam wujud “Mall Pelayanan
Publik” dengan prinsip residual dimana 80%
layanan diselesaikan melalui layanan online
dan sisanya 20% layanan tatap muka.
Satu hal yang mewarnai implementasi
keterbukaan publik adalah peran teknologi
komunikasi dan informasi yang kian
canggih. Komunikasi tidak lagi bersifat
satu arah, tetapi bersifat dialogis dan
memungkinkan interaksi antara publik
dengan lembaga. Paradigma komunikasi
pun berubah drastis, dan mengubah
budaya komunikasi masyarakat. Khalayak
kini menjadi lebih kritis, seiring dengan
meningkatnya kesadaran mereka terhadap
hak-hak informasi yang wajib dipenuhi
oleh penyelenggara negara sebagai bentuk
akuntabilitas. Sebagai Kementerian yang
telah memanfaatkan penggunaan teknologi
komunikasi secara intens sebagai ujung
tombak komunikasi sosialnya dengan
masyarakat, perubahan-perubahan
mendasar seperti ini wajib disikapi dengan
segera, karena membentuk persepsi publik
terhadap lembaga, dan pada gilirannya,
menentukan dukungan publik pada lembaga.
Berkenaan dengan itu, maka laporan ini pun
sekaligus akan memperlihatkan bagaimana
perkembangan teknologi diakomodasi oleh
Kementerian PUPR, dan meningkatkan kinerja
dari unit pengelola maupun pelayanan
informasi publik.
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PPID bertanggung jawab
mengelola beberapa jenis
informasi dengan klasifikasi
yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala,
wajib diumumkan secara
serta merta, wajib tersedia
setiap saat, dan informasi
yang dikecualikan.

Komitmen Kementerian PUPR dalam pelayanan
informasi publik diwujudkan melalui penyiapan
kebijakan, standar penyelenggaraan layanan
informasi publik, penyediaan prasarana dan sarana,
peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan
teknologi informasi.
Beberapa hal yang menjadi perhatian Kementerian
PUPR untuk meningkatkan kinerja keterbukaan
informasi publik :
• Kementerian PUPR sebagai salah satu K/L
dengan anggaran terbesar memiliki kewajiban
untuk menyampaikan informasi sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada publik. Dengan
menginformasikan apa yang telah, sedang,
dan akan dikerjakan, publik mendapatkan
informasi yang utuh dan berimbang mengenai
penggunaan dana negara. Dari sisi kementerian
sendiri, penyampaian informasi penggunaan
anggaran merupakan syarat untuk memenuhi
akuntabilitas lembaga.

•

•

•

•

•

Perkembangan teknologi informasi yang
cepat dan beragam media yang tersedia
menuntut kesigapan Kementerian PUPR
untuk memenuhi permohonan informasi yang
semakin meningkat. Pesatnya perkembangan
teknologi berdampak pada perubahan gaya
hidup masyarakat yang menuntut kecepatan,
kelengkapan, dan akurasi informasi.
Berkembangnya organisasi Kementerian
PUPR melalui terbentuknya Balai/UPT/Satker
baru di daerah, menuntut Kementerian PUPR
untuk memperkuat kelembagaan PPID mulai
dari pusat hingga daerah, serta penambahan
personil untuk mengelola pelayanan informasi
publik. Harus diakui, salah satu kunci sukses
pelayanan informasi publik terletak pada
kualitas SDM dalam mengelola informasi
publik.
Kompetensi SDM pelayanan informasi publik
masih didominasi oleh tenaga teknis bidang
PUPR, sehingga diperlukan penambahan
pengetahuan mengenai keterbukaan informasi
publik melalui berbagai kegiatan peningkatan
kapasitas SDM. Peningkatan kapasitas terutama
difokuskan pada pengelolaan media sosial dan
strategi komunikasi yang disesuaikan dengan
tantangan terkini.
Data dan informasi belum dikelola dengan baik.
Kemampuan setiap unit organisasi/unit kerja/
UPT dalam mengelola informasi belum merata,
disebabkan oleh masalah kekurangan SDM
maupun kompetensi SDM yang berbeda-beda.
Memperkuat kemitraan dan kerjasama dengan
berbagai stakeholder. Guna meningkatkan
layanan informasi publik, Kementerian PUPR
berinisiatif untuk menjajaki kemitraan dan
kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari
antar K/L maupun dalam lingkup lain yang
lebih luas.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Kementerian
PUPR perlu lebih meningkatkan cara-cara pelayanan
informasi yang tidak hanya business as usual tetapi
diperlukan inovasi-inovasi dan kolaborasi yang lebih
luas dengan berbagai komunitas masyarakat dan
stakeholders eksternal lainnya.

Maksud dan Tujuan PenyusuNAN
Buku KIP Kementerian PUPR
Maksud
Jendela Keterbukaan Informasi Publik PUPR;
Meningkatkan Inovasi, Menguatkan Kolaborasi
merupakan wujud dari Laporan Implementasi
Keterbukaan Infromasi Publik (LIKIP) di lingkungan
Kementerian PUPR yang dimaksudkan untuk
memenuhi kewajiban Badan Publik. Sesuai dengan
Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor
1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib membuat
dan menyediakan laporan layanan informasi Publik
kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).

Tujuan
Buku ini disusun untuk menyampaikan pelaksanaan
keterbukaan informasi publik di lingkungan
Kementerian PUPR sekaligus melaporkan kepada
Komisi Informasi Pusat tentang upaya-upaya
dan perbaikan pelayanan dan pengelolaan
informasi publik yang telah dilakukan untuk
mengimplementasikan UU KIP selama periode tahun
2019.

MENINGKATKAN INOVASI
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Dalam implementasi
keterbukaan informasi
publik, komunikasi tidak
lagi bersifat satu arah,
tetapi bersifat dialogis dan
memungkinkan interaksi
antara publik dengan
pemerintah
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Strategi dan
Media Komunikasi
Kementerian/Lembaga harus sadar
media, aktif menunjukan kerja keras
dan kinerja Pemerintah kepada publik
sesuai tugas dan fungsi.

Strategi Komunikasi Publik
Komunikasi publik Kementerian PUPR memiliki misi yang
istimewa. Bukan sekadar menjadi saluran komunikasi yang
menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, komunikasi
publik di kementerian/lembaga pemerintah juga harus
melaksanakan fungsi edukasi, pembentukan opini publik yang
positif, sehingga dapat memobilisasi dukungan terhadap
kinerja kementerian/lembaga. Dalam praktiknya, pelaksanaan
komunikasi publik Kementerian PUPR berhadapan dengan
berbagai tantangan. Pertama, dinamika isu infrastruktur di tengah
masyarakat, yang bersumber dari berbagai kebijakan dan program
pembangunan yang tak kalah dinamis. Kedua, transformasi
budaya masyarakat yang pada gilirannya mengubah kebiasaan
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masyarakat sebagai khalayak media. Ketiga,
perkembangan teknologi komunikasi dan informasi,
yang berimbas pada perubahan media habit
khalayak ketika mengonsumsi media massa maupun
media personal. Keempat, berbagai krisis maupun
perubahan situasi yang terjadi setiap saat sehingga
membutuhkan koreksi, adaptasi, bahkan pada
saat-saat tertentu, perubahan yang revolusioner.
Tantangan-tantangan tersebut harus segera dikenali
sedini mungkin, untuk dicarikan alternatif solusinya.
Dalam praktiknya, komunikasi publik berhadapan
dengan berbagai tantangan. Pertama, dinamika isu
infrastruktur di tengah masyarakat, yang bersumber
dari berbagai kebijakan dan program pembangunan
yang tak kalah dinamis. Kedua, transformasi budaya
masyarakat yang pada gilirannya mengubah
kebiasaan masyarakat sebagai khalayak media.
Ketiga, perkembangan teknologi komunikasi dan
informasi, yang berimbas pada perubahan media
habit khalayak ketika mengonsumsi media massa
maupun media personal. Keempat, berbagai krisis
maupun perubahan situasi yang terjadi setiap
saat sehingga membutuhkan koreksi, adaptasi,
bahkan pada saat-saat tertentu, perubahan yang
revolusioner. Tantangan-tantangan tersebut harus
segera dikenali sedini mungkin, untuk dicarikan
alternatif solusinya.
Di era Kabinet Indonesia Maju (2015-2019), Presiden
Republik Indonesia Joko Widodo telah memberikan
arahan yang lebih spesifik kepada para Humas
yang mewakili SDM Komunikasi Publik di setiap
kementerian/lembaga. Menurut Presiden, pada
dasarnya pelaksanaan praktik komunikasi publik
melayani dua kepentingan, yaitu kepentingan

masyarakat dan kepentingan internasional. Berpijak
pada kepentingan masyarakat, komunikasi publik
perlu menginformasikan secara teratur apa yang
sudah, tengah, dan akan dilakukan masing-masing
lembaga sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
pada masyarakat. Kemudian mengintegrasikan
praktik komunikasi publik antar lembaga sehingga
saling mendukung, tidak simpang siur, dan tidak
ditafsirkan berbeda atau diwakili oleh pengamatpengamat di luar pemerintahan. Tujuannya adalah
meraih kepercayaan publik (public trust) dan
melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan.
Arahan Presiden untuk komunikasi publik yang
mewakili kepentingan internasional difokuskan
pada kebutuhan Indonesia untuk melakukan nation
branding dalam proses pembangunan yang tengah
dilangsungkan.

Dalam era 4.0 yang penuh
disrupsi, peran komunikasi
dan humas pemerintah
sangat penting untuk
mensosialisasikan pesan
positif dan prestasi kepada
publik. Agar terbangun
kepercayaan dan reputasi
negara atau lembaganya.
JOKO WIDODO
Presiden Republik Indonesia

MENINGKATKAN INOVASI
MENGUATKAN KOLABORASI
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Nation branding diperlukan guna mendapatkan
persepsi positif kalangan internasional pada
pemerintah Indonesia, yang tengah berkompetisi
dengan negara-negara lainnya dalam melaksanakan
proyek-proyek pembangunan. Presiden
mengingatkan bahwa kemajuan peradaban telah
mengubah paradigma pembangunan dari pola
konsumsi ke pola produksi. Untuk itu, pemerintah
juga telah mengubah kebijakan subsidi dari
konsumsi ke pola produksi. Institusi pemerintahan
di Indonesia juga harus lebih progresif dan tidak
terpaku dalam zona nyaman di era sekarang ini.
Indonesia, bagaimanapun, telah menjadi salah satu
pelaku penting dalam politik internasional yang
terpandang di lingkup internasional. Kebijakan
komunikasi publik setiap institusi pemerintah pun
harus beradaptasi dengan situasi ini.
Selanjutnya, arahan presiden ini diterjemahkan
Menteri PUPR menjadi empat guidance komunikasi
publik, yaitu :
1. Menebar optimisme di tengah kelesuan ekonomi;
2. Proaktif, bukan reaktif;
3. Mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran;
dan
4. Mengaktifkan fungsi Biro Komunikasi Publik
sebagai koordinator di level kementerian.

Guidance tersebut diintegrasikan dengan arahan
Presiden, tantangan yang dihadapi, serta sumber
daya yang dimiliki menjadi strategi komunikasi publik
yang diperbaharui secara berkesinambungan.
Strategi komunikasi dimulai dengan lima rangkaian
pesan kunci yang diangkat Kementerian PUPR. Pesan
kunci tersebut dikemas dalam setiap konten guna
menunjukkan tujuan akhir dari fungsi pelayanan
kepentingan publik yang dilaksanakan oleh
Kementerian PUPR.
Strategi komunikasi publik Kementerian PUPR
dijabarkan dalam alur komunikasi yang dapat
menjangkau berbagai stakeholder. Media memegang
peranan penting dalam menghubungkan pesanpesan komunikasi publik Kementerian PUPR. Media
lokal menjadi penghubung dengan publik di lingkup
daerah. Sementara itu, media nasional berinteraksi
dengan publik di lingkup yang berskala lebih besar
lagi. Biro Komunikasi Publik mengelola pesan-pesan
yang bersumber dari unit organisasi maupun balai,
menjadi konten media berbentuk soft news dan
hard news yang bersumber dari press release, press
tour, maupun event-event media visit dan media
gathering lainnya. Biro Komunikasi Publik juga
mengolah berbagai kemasan pesan yang dikerangka

Pesan Kunci Komunikasi Publik

24

JENDELA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PUPR

dalam bentuk pameran/eksibisi, iklan layanan
masyarakat, sosial media, dan sebagainya. Alur
komunikasi publik tergambar dalam skema berikut
ini.

Dalam pelaksanaannya, strategi komunikasi publik
diaplikasikan menjadi rutinitas yang mencakup
manajemen isu dan opini publik yang rancangannya
didasarkan pada bahan evaluasi secara teratur.

ALUR KOMUNIKASI PUBLIK: Networking & Channeling

STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK

MENINGKATKAN INOVASI
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Untuk mengantisipasi dinamika isu maupun
kebijakan pemerintahan, evaluasi dilaksanakan
berdasarkan media monitoring. Sejak merumuskan
strategi komunikasi publik, Kementerian PUPR
melaksanakan media monitoring guna mengelola
isu secara tepat sasaran. Monitoring mencakup
pemantauan pemberitaan tentang PUPR dan isu-isu
infrastruktur di media massa, analisis harian agenda
pemberitaan, social listening analysis, laporan press
conference, dan digital/social/online engagement
menggunakan berbagai media dan platform media
sosial.

Penggunaan Media
Media merupakan salah satu ujung tombak strategi
komunikasi publik. Dalam merumuskan strategi
komunikasi publik menggunakan media, pendekatan
POE (paid, owned dan earned media) dirasakan
masih sangat efektif. Guna memaksimalkan
engagement-nya hingga mencapai key performance

index (KPI) yang diinginkan, strategi yang digunakan
adalah mengoptimalkan berbagai produk dan konten
kreatif, serta memanfaatkan kekuatan para influencer
dengan reputasi yang positif.
Sesuai dengan perkembangan situasi, menginjak
tahun 2015, tren media komunikasi publik menjadi
semakin terfokus pada penggunaan media sosial
dan media massa. Ini tak lepas dari pergeseran
kebiasaan bermedia masyarakat dan perkembangan
teknologi yang memudahkan akses pada media
digital. Profil dan kinerja masing-masing media
dalam ruang lingkup strategi komunikasi publik
Kementerian PUPR akan dijabarkan berikut ini.

1. Media Sosial
Pertumbuhan media sosial maupun platform digital
berlangsung begitu pesat di seluruh dunia. Hal ini
berimbas pada tumbuhnya masyarakat dengan
habit yang berbeda, hingga membentuk budaya

FAKTA PenggunaAN
Media SOSIAL

175,4 juta
orang
Dalam setahun terakhir,
pengguna Internet Indonesia
bertambah sebanyak 25
juta orang menjadi 175,4
juta orang. Penambahan
ini cukup signifikan (17%).
Penetrasinya semakin
tinggi (64%). Ini berarti
kesenjangan digital semakin
menyempit, dan Internet
telah menjadi hal yang
sehari-hari di Indonesia.
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272,1 juta
orang
Dengan jumlah
penduduk 272,1 juta
orang, terdapat 332,8
juta nomor telepon
seluler. Rasio 124%,
artinya jumlah telepon
seluler lebih banyak
dari populasi
Indonesia.

160 juta
orang
Jumlah pengguna media
sosial juga bertambah 12
juta menjadi 160 juta orang.
Ini berarti terjadi kenaikan
sebesar 8,1 persen, hingga
mencapai angka 59%. Relatif
tak jauh berbeda dengan
penetrasi Internet.

baru. Indonesia sebagai negara berkembang yang
tergolong tinggi penyerapan teknologi dan informasi
juga tak ketinggalan dari transformasi ini.
Data Hootsuite 2020 yang dijadikan acuan untuk
membaca tren digital di seluruh dunia menunjukkan
sejumlah fakta menarik mengenai pertumbuhan
Internet di Indonesia.

sosial menjadi salah satu sarana utama komunikasi
publik Kementerian PUPR. Biro Komunikasi Publik
merencanakan aktivitas media sosial Kementerian
PUPR berdasarkan pada monitoring dan analisis
sentimen dan traffic media sosial yang dilakukan
secara harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan.
Dengan cara ini, komunikasi di media sosial dapat
dirancang sedemikian rupa sehingga tepat sasaran.

Seiring dengan meningkatnya nilai strategis media
sosial dalam kehidupan masyarakat, maka media

96%
96% pengguna Internet
memiliki ponsel sendiri.
Pemilik smartphone
mencapai angka 94%.
Kepemilikan laptop/
tablet hanya mencapai
21%. Kunci untuk
berkomunikasi terbukti
memang terletak pada
ponsel. Lebih spesifik lagi:
smartphone.

8 jam
per hari
Waktu yang dihabiskan
untuk ber-Internet (tanpa
membedakan jenis
aktivitas berinternet-nya,
tanpa membedakan
perangkat untuk
mengakses internet)
mencapai 7 jam 59 menit,
atau kira-kira sebanyak 8
jam per hari!

26-34
tahun
Pengguna media sosial
yang paling aktif, berada
pada pemuda di rentang
usia 26 - 34 tahun
(35,4%), disusul mereka
yang berada di rentang
usia 18 - 25 tahun
(30,3%). Porsi laki-laki
ternyata lebih tinggi
dibandingkan perempuan
dalam bersosial media.

platform
Platform Media Sosial
yang paling banyak
digunakan adalah
YouTube (88%), disusul
dengan WhatsApp
(84%) dan Facebook
(82%), Instagram berada
di tempat selanjutnya
(79%). Sementara Twitter
harus puas di urutan ke 5
dengan angka yang sama
sekali tidak mengesankan
(56%).
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Monitoring dan analisis media sosial juga
memberikan data-data penting seputar seberapa
besar isu infrastruktur muncul di tengah media,
atau menjadi percakapan netizen. Pengamatan yang
konsisten terhadap pergerakan isu media sosial dan
interaksi publik di dalamnya memberikan banyak
informasi mengenai pola engagement khalayak serta
pendekatan yang paling tepat untuk berkomunikasi
dengan khalayak, termasuk dalam meningkatkan
kapasitas SDM-SDM infrastruktur.
Dalam melaksanakan fungsi komunikasi publik,
Kementerian PUPR memanfaatkan platform media
sosial dan aplikasi chat yang populer di tengahtengah masyarakat. Facebook dan Twitter digunakan
untuk mengembangkan engagement berdasarkan
narasi yang ‘menggigit’. Sedangkan Instagram
difokuskan untuk mengirimkan pesan yang

didominasi oleh karya fotografi. Adapun YouTube
digunakan untuk mengelola pesan berbentuk
audiovisual. Aplikasi chat seperti WhatsApp dan Line
juga digunakan sebagai sarana komunikasi internal
dan eksternal, pada kasus-kasus tertentu. Ragam
pemilihan platform media sosial ini tidak hanya
didasarkan pada popularitasnya di tengah publik.
Namun juga dengan menimbang kekuatan masingmasing platform, sehingga jika digunakan secara
terintegrasi dapat memaksimalkan peran komunikasi
publik.
Saat ini, formulasi strategi komunikasi publik di ruang
media sosial telah memberikan hasil yang sangat
positif. Tren peningkatan engagement dan para
follower di media sosial dari tahun 2015 hingga 2019
mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan,
sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

Perkembangan Follower Media Sosial Tahun 2015-2019
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@KemenPUPR
2015

2016

2017

2018

2019

48.667

128.579

267.769

349.065

461.404

follower

follower

follower

follower

follower

TWITTER
Follower Twitter Kementerian PUPR juga
memperlihatkan pertumbuhan dari waktu ke waktu.
Bermula dari 48.667 follower (2015), kini jumlah
follower Twitter @KemenPUPR telah mencapai
349.065 di tahun 2018 dan pada tahun 2019
mencapai 461.404. Berarti, dalam kurun waktu 5
tahun, telah terjadi peningkatan jumlah follower
sebanyak 412.737 orang (89%) atau 8 kali lipat.
Rata-rata peningkatan jumlah follower per tahun
sebanyak 82.547 orang, sebuah prestasi yang
sangat signifikan.
Pesatnya pertumbuhan follower Twitter akun
Kementerian PUPR tak lepas dari strategi
komunikasi publik Kementerian PUPR yang
mencakup monitoring dan analisis untuk
mengamati perubahan tren komentar Twitter dari
waktu ke waktu sehingga bisa digunakan untuk
mengoptimalkan penyampaian informasi publik.

Kementerian PUPR menggunakan Twitter untuk
mengunggah berbagai isu dan konten informasi
publik. Mulai dari capaian kinerja, peresmian
fasilitas-fasilitas baru, agenda-agenda penting,
hingga public warning terutama di saat-saat
bencana dan pelaksanaan pekerjaan beresiko
tinggi lainnya. Tak jarang, Twitter dijadikan sarana
untuk melakukan klarifikasi, terlebih apabila hal
ini berkenaan dengan disinformasi yang diterima
oleh publik. Bukan rahasia lagi bahwa pengguna
Twitter tergolong sebagai user media sosial yang
aktif melakukan percakapan. Hal ini dimanfaatkan
oleh komunikasi publik Kementerian PUPR
dengan memunculkan berbagai topik diskusi yang
memancing komentar warga Twitter, sehingga
meningkatkan engagement dan kedekatan dengan
isu-isu infrastruktur.
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@kemenpupr
2015

2016

2017

2018

2019

3.501

25.518

119.270

332.351

572.333

follower

follower

follower

INSTAGRAM
Instagram mencatat pertumbuhan pesat di tengahtengah pengguna media sosial di Indonesia.
Instagram berada di urutan ke-4 setelah Facebook.
Saat ini, 80% pengguna media sosial secara aktif
menggunakan Instagram. Jumlah orang yang bisa
dijangkau iklan maupun pesan Instagram lainnya
mencapai 62 juta orang. Instagram mengandalkan
kekuatan gambar maupun video, di mana teks
hanyalah sebagai penunjang. Di Indonesia,
Instagram menunjang bisnis e-commerce,
khususnya online shopping dengan skala UKM
seperti mom’s business. Dalam konteks informasi
publik, Instagram memiliki kekuatan menjangkau
khalayak perempuan (49%) dan laki-laki (51%) yang
mengandalkan pesan-pesan visual.
Komunikasi dan informasi publik Kementerian PUPR
yang menggunakan Instagram memperlihatkan
pertumbuhan luar biasa. Saat ini tercatat ada 4000
post yang mengisi konten Instagram
@kemenpupr. Selain meningkatnya jumlah postingan
baik berupa foto, visualisasi informasi berbentuk
infografis, dan vlog/short video, terjadi peningkatan
pengunjung dan follower yang melonjak drastis
dengan peningkatan mencapai lebih dari 227%
selama tahun 2015 – 2019. Pada tahun 2015,
jumlah follower Instagram akun @kemenpupr
hanyalah 3.501, pada tahun 2016 pengunjungnya
mencapai 25.518 atau bertambah lebih dari 8 kali
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follower

follower

lipat. Di tahun 2017, jumlah ini bertambah nyaris
4 kali lipat hingga mencapai 119.270. Instagram
tetap mencatat pertumbuhan yang mengesankan
setahun berikutnya hingga membukukan 332.351
follower di akhir tahun 2018. Pada akhir 2019,
jumlah follower Instagram @kemenpupr telah
menembus angka di atas 572.333 follower, sebuah
jumlah dan tingkat pertumbuhan yang sangat
mengesankan.
Kekuatan Instagram terletak pada tampilan visual.
Fungsi narasi dalam Instagram digantikan oleh
tampilan fotografi dan video pendek yang memikat,
menggugah, dan memancing rasa ingin tahu. Selain
jumlah follower, engagement juga terlihat dari
banyaknya ‘likes’ pada masing-masing postingan
informasi berupa foto di Instagram Kementerian
PUPR. Hasil observasi memperlihatkan, rata-rata
postingan Instagram di akun Kementerian PUPR
mendulang jumlah ‘likes’ di atas sedikitnya 2.000.
Namun, beberapa postingan mencatat prestasi
yang spektakuler, khususnya yang berbentuk video.
Video pendek tentang jembatan underpass yang
Yogyakarta yang diresmikan Presiden, dalam waktu
1 bulan, ditonton oleh tak kurang dari 72.500 orang.
Untuk meningkatkan engagement dan jumlah view,
pemantapan konten Instagram akan diintensifkan
dengan menambah kualitas dan kuantitas visual
postingan dan menambah konten berbentuk video
dengan pendekatan yang sinematik dan humanis.

@Kementerian PUPR
2015

21.290
follower

2016

134.599
follower

2017

2018

2019

295.446

441.866

470.844

follower

FACEBOOK
Posisi Facebook di Indonesia pada tahun 2019
berada di bawah YouTube dan WhatssApp, dengan
tingkat penetrasi sebesar 81%, dan jumlah
pengguna mencapai 130 juta orang. Pengguna
Facebook tidak jauh berbeda antara laki-laki dan
perempuan (44%), namun didominasi laki-laki
(56%). Perhatian publik terhadap informasi publik
terlihat dari banyaknya engagement dalam bentuk
likes dan comment, juga reshare terhadap aneka
postingan di Facebook.
Akun Facebook @Kementerian PUPR yang telah
mendapatkan verifikasi Facebook (centang biru),
terus berkembang jumlah friends atau follower-nya
dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 berjumlah
21.290 follower, meningkat menjadi 134.599
follower pada tahun 2016 dan 295.446 follower
pada tahun 2017, kemudian meningkat pesat
menjadi 441.866 follower pada tahun 2018, dan
pada akhir 2019 bertambah menjadi 470.844
follower.
Peningkatan follower dan jumlah kunjungan
ke laman Facebook Kementerian PUPR tahun
2019 tidak lepas dari keberhasilan strategi
komunikasi publik yang diterapkan sejak awal

follower

follower

tahun, yaitu: (1) strategi public engagement
yang terintegrasi dengan media sosial lainnya;
(2) peningkatan kuantitas dan kualitas konten.
Pengelola komunikasi dan informasi publik
juga jeli memanfaatkan sejumlah momen untuk
meningkatkan pengunjung.
Tidak sekadar mengunggah informasi, akun
media sosial Kementerian PUPR juga kini
dikelola sedemikian rupa, dengan meningkatkan
interaktivitas pengunjung. Di antaranya dengan
memberikan sejumlah gimmick seperti kuis
dan, dalam konteks informasi publik, menjawab
pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan publik
terhadap berbagai isu informasi publik yang
disampaikan melalui media sosial termasuk
Facebook.
Di tahun 2019, komunikasi publik melalui
media sosial termasuk Facebook akan semakin
diintensifkan. Pada awalnya, Facebook membidik
sasaran segmen audience berusia dewasa. Seiring
dengan perkembangan kebiasaan bermedia
khalayak, Facebook ternyata juga digunakan oleh
kelompok millennial sehingga proses komunikasi
publik menggunakan Facebook juga menyesuaikan
tampilan maupun isinya dengan karakteristik
mereka.
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@KemenPU
2015

2016

848

2.223

follower

follower

2017

9.302
follower

YOUTUBE
Sebagai media berbagi konten, saat ini YouTube
tercatat sebagai media sosial nomor 1 di Indonesia
dengan penetrasi setinggi 88% dari 130 juta
pengguna aktif media sosial. Infrastruktur jaringan
Internet yang semakin baik turut memperlancar
kecepatan berselancar di dunia maya, sehingga
meningkatkan jumlah view YouTube, termasuk
informasi-informasi yang berkaitan dengan
infrastruktur PUPR.
Data berikut memperlihatkan perkembangan
subscriber akun resmi Kementerian PUPR di
YouTube. Pada tahun 2015, jumlah subscriber @
KemenPU hanya sebanyak 848, setahun kemudian
meningkat nyaris tiga kali lipat menjadi 2.223.
Pada tahun 2017, jumlah subscriber telah mencapai
angka 9.302 dan pada tahun 2018 meningkat lebih
dari dua kali lipat mencapai 21.469 subscriber.
Pada akhir Oktober 2019 telah mencapai 52.700
subscriber. Pertumbuhan subscriber YouTube dari
tahun 2015 hingga 2019 mengalami perkembangan
pesat lebih dari 50 kali lipat.
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2018

2019

21.467

52.700

follower

follower

Peningkatan jumlah subscriber tidak lepas
dari strategi komunikasi publik menggunakan
YouTube yang memanfaatkan kekuatan visual
dan naratif video. Dalam menginformasikan
kemajuan pembangunan, Kementerian PUPR
tidak hanya menggunakan foto dan teks, tetapi
juga menampilkan film-film documenter dengan
pendekatan sinematik.
Durasi dibuat singkat, namun pesannya menyentuh,
sehingga shareable atau memancing orang untuk
membagikan di akun-akun pribadi mereka. Momenmomen khusus juga digunakan untuk mengangkat
keunggulan dan kemajuan infrastruktur. Misalnya,
momen mudik bersama, liburan sekolah,
olahraga nasional, dan lain-lain. Hal ini membuka
kesempatan untuk mem-branding Kementerian
PUPR melalui karya audiovisual yang disalurkan
melalui channel YouTube. Ke depan, strategi ini
akan terus dilaksanakan dengan menggandeng
para influencer lokal maupun nasional untuk
meraih outreach dan engagement yang lebih
tinggi, sehingga pesan-pesan komunikasi publik
Kementerian PUPR dapat tersampaikan secara
efektif dan meluas.

83%
Penetrasi WhatsApp di
Indonesia mencapai 83%
dari 130 juta pengguna aktif
media sosial, atau tertinggi
kedua setelah YouTube.

WHATSAPP
Belakangan ini, informasi melalui WhatsApp
semakin tinggi intensitasnya. Di media sosial,
WhatsApp dikategorikan sebagai aplikasi chat
online, bersama dengan Telegram dan Line.
Penetrasi WhatsApp di Indonesia mencapai 83%
dari 130 juta pengguna aktif media sosial, atau
tertinggi kedua setelah YouTube. Peningkatan
pengguna WhatsApp tak lepas dari membaiknya
infrastruktur jaringan, optimalisasi koneksi mobile
communication, dan meningkatnya kepemilikan
telepon genggam. Data Hootsuite & We Are
Social 2019 memperlihatkan persentase mobile
connection dibandingkan dengan populasi
Indonesia mencapai 133%. Angka ini dicapai
dengan membandingkan jumlah mobile connection
yang teregistrasi sebesar 355,5 juta dengan total
populasi Indonesia di tahun 2018 sebesar 268,2
juta orang. Ini berarti, rata-rata orang Indonesia
memiliki 1 hingga 2 mobile telephone yang
memungkinkan mereka terkoneksi dengan mobile
telecommunication nyaris tanpa batas.
Sebagai mode komunikasi sosial yang terkategori
dalam dark social di ekosistem media sosial,
WhatsApp tidak dapat di-tracking sejauh mana
sebaran pesannya, khususnya yang terkait
dengan isu-isu infrastruktur. Namun, mengingat
penetrasinya yang tinggi, maka strategi informasi
dan komunikasi publik pun mulai menyentuh
WhatsApp sebagai media penyebaran pesan

Penetrasi WhatsApp di Indonesia mencapai
83% dari 130 juta pengguna aktif media
sosial, atau tertinggi kedua setelah
YouTube.

guna memperluas jangkauan kepada publik.
Pada tahun 2018, pemanfaatan WhatsApp dimulai
dengan mengirimkan informasi-informasi publik
seperti Siaran Pers (Rilis PUPR) kepada unit-unit
komunikasi publik di lingkungan Kementerian PUPR
dan kalangan media sebagai perpanjangan tangan
kepada khalayak. Kini tengah dijajaki bagaimana
mekanisme pengiriman pesan yang tepat kepada
publik secara langsung melalui broadcast message
tanpa melanggar ketentuan hukum menyangkut
privasi, sekaligus memikirkan format pesan dan
official signature Kementerian PUPR sebagai
sumber resmi informasi publik terkait dengan isuisu infrastruktur dalam ruang lingkup Kementerian.
Selain WhatsApp, Line juga merupakan salah
satu aplikasi chat online yang digemari publik.
Di Indonesia, penetrasi Line mencapai 59%,
atau peringkat ke 5 setelah Instagram. Jika
pengguna WhatsApp didominasi oleh kelompok
dewasa, pengguna Line didominasi oleh kaum
muda. Kendati demikian, baik Line maupun
WhatsApp sama-sama memiliki potensi jangkauan
informasi publik yang tinggi, mengingat
persentase pengguna Internet Indonesia yang
menggunakan aplikasi instant messaging seperti
Line dan WhatsApp mencapai 96%. Hal ini
juga menjadi landasan pemikiran lainnya yang
merekomendasikan pentingnya menyertakan
platform ini sebagai bagian dari strategi komunikasi
dan informasi publik Kementerian PUPR.
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Media sosial dimanfaatkan oleh Kementerian
PUPR untuk menyampaikan informasi dan
menjalin engagement dengan follower-nya. Ikatan
emosional yang terbangun antara follower dengan
apapun yang diikuti (atau di-follow), membuat
media sosial memiliki pengaruh signifikan pada
khalayaknya. Menyadari besarnya kekuatan media
sosial di tengah masyarakat, Biro Komunikasi
Publik merancang strategi untuk mengoptimalkan
kekuatannya. Di antaranya dengan rajin memposting konten-konten sesuai dengan karakter
platform-nya, mengemas konten dengan kombinasi
teks dan bahasa visual yang menarik, menambah
kualitas foto dan video, meningkatkan interaksi
dengan netizen, serta memberikan gimmickgimmick menarik.
Strategi ini terbukti berhasil meningkatkan jumlah
followers dan share. Facebook, misalnya, dengan
frekuensi postingan rata-rata mencapai 3-5 per
hari, share-nya kini rata-rata tidak lagi di angka
puluhan, melainkan menembus angka ratusan.

Status FB Kementerian PUPR berisi
cuplikan Video Nagara Rimba Nusa
sebagai Pemenang I Sayembara
Gagasan Desain Ibu Kota Negara (IKN),
26 Desember 2019, 576 share.
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Inovasi, Visualisasi,
dan Personalisasi:
Kunci Pengelolaan
Media Sosial
Kementerian PUPR
Mengelola media sosial membutuhkan kreativitas
tersendiri. Pasalnya, media sosial merupakan ruang
yang tidak hanya diisi oleh satu dua pihak saja.
Sesuai dengan karakter mediumnya, media sosial
menjadi ruang bebas yang bisa diisi siapa saja,
untuk berbagi segala hal mulai dari yang positif
hingga yang negatif. Berkomunikasi di media
sosial juga membutuhkan seni tersendiri. Selain
karena sifatnya yang cair dan cenderung informal,
berkomunikasi di media sosial jalurnya sangat
kompleks. Siapapun bisa berkomunikasi satu sama
lain dalam ruang percakapan yang sangat besar

Status FB Kementerian PUPR yang
mengangkat Teknologi PVROOF
temuan Balitbang PUPR,10 Desember
2019, 222 share.

dan tidak terarah, sehingga mudah terdistraksi.
Dalam situasi semacam ini, mengelola percakapan
di media sosial hingga membentuk opini yang
berpihak pada isu-isu infrastruktur merupakan
tantangan tersendiri.
Kendati demikian, tidak ada jalan mundur.
Tantangan harus dihadapi, agar dapat ditaklukkan
secepatnya. Terkait dengan pengelolaan media
sosial, berdasarkan observasi dan pengalaman
yang berlangsung, dirumuskan beberapa strategi.
Pertama, melakukan inovasi di berbagai
lini. Setiap platform media sosial dipelajari
dan diobservasi sehingga bisa diketahui pola
komunikasinya. Melalui monitoring juga bisa
diketahui celah-celah inovasi yang bisa dilakukan.
Intensnya interaksi antara admin pengelola media
sosial dengan para follower di sisi lain telah
membangun kepekaan admin terhadap selera dan

Selamat Hari Ibu dari
Kementerian PUPR:
Pemanfaatan Momen
untuk Membangun
Engagement Publik

karakteristik netizen. Hal ini memunculkan berbagai
pendekatan yang kreatif, seperti gimmick berupa
kuis dan pemanfaatan momen-momen tertentu
untuk membangun engagement, dilengkapi narasi
yang komunikatif, hangat, unik, bahkan tak jarang
terasa menyentuh. Semua ini merupakan bagian
dari inovasi yang dilakukan terus-menerus.

Kuis yang Berpantun: Bentuk Inovasi dan Kreativitas
dalam bentuk Gimmick

Kedua, visualisasi. Pada era sekarang ini,
khalayak cenderung menyukai komunikasi visual.
Berbeda dengan bahasa teks yang membutuhkan
konsentrasi dan menguras kerja otak, komunikasi
visual lebih cair, ringan, dan to the point. Menyadari
hal ini, maka akun-akun media sosial Kementerian
PUPR pun lebih banyak diisi dengan konten-konten
yang divisualisasikan secara menarik. Dalam aspek
tersebut, tahun ini ditandai dengan peningkatan
kualitas visual postingan Kementerian PUPR di
berbagai saluran media sosial.
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Kepulauan Seribu Hasil Tangkapan Drone

Ketiga, personalisasi. Kunci untuk menjalin
hubungan yang berkesinambungan di media
sosial pada dasarnya tak berbeda dengan
kunci untuk menjalin hubungan di dunia nyata.
Yaitu, adanya sentuhan emosi yang dampaknya
terasa sebagai sesuatu yang personal. Strategi
personalisasi ditempuh dengan dua cara:
pertama, melakukan pendekatan sesuai dengan
karakter personal masing-masing target. Hal
ini ditempuh untuk melibatkan millennial dalam
isu-isu infrastruktur melalui berbagai platform
media sosial, tidak sebatas pada Twitter atau
Line yang boleh jadi efektif, namun memiliki
beberapa keterbatasan. Bagaimana dengan
Facebook? Selama ini, banyak yang beranggapan
bahwa Facebook merupakan media yang lebih
banyak digemari oleh kalangan senior, atau
digital immigrant. Sehingga, komunikasi melalui
Facebook lebih banyak ditujukan kepada kalangan
tersebut. Anggapan ini ternyata tidak berlaku
untuk akun Facebook Kementerian PUPR. Terbukti,
pendekatan admin yang lincah dan kreatif berhasil
menjaring kelompok milenial menjadi salah satu
follower setia akun Kementerian PUPR. Inilah hasil
dari taktik personalisasi.
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Taktik personalisasi kedua yang dilakukan
adalah ‘menghidupkan’ Kementerian PUPR dan
mendekatkan isu-isu infrastruktur pada publik
melalui aset dan sumberdaya yang dimiliki oleh
Kementerian PUPR sendiri. Fakta menunjukkan,
sepanjang memimpin Kementerian PUPR, Menteri
PUPR Basuki Hadimuljono ternyata memiliki posisi
tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Pak Bas
–demikian panggilan kesayangan publik pada
beliau - termasuk tokoh yang difavoritkan oleh
masyarakat. Beliau dianggap mewakili sosok yang
berdedikasi, tidak banyak bicara, tetapi humoris
dan egaliter. Selain itu sigap, tak banyak bicara,
mengutamakan aksi bukan wacana. Kemampuan
bermusik Pak Bas menjadi nilai tambah tersendiri,
sehingga memikat khalayak. Maka, sosok Pak Bas
secara personal kini juga lebih banyak diekspos ke
tengah publik dengan tetap berpijak pada karakter
dasar yang dicintai publik.

Millenial sebagai Sahabat PUPR: Tim Liburan

Kedekatan publik pada Menteri PUPR dapat dilihat
pada beragam komentar terhadap kiprah beliau.
Media sosial bukan cuma meniadakan jarak sosial,
tetapi juga memunculkan kedekatan tersendiri yang
berdampak positif pada upaya komunikasi publik
Kementerian PUPR.

Secara general, peningkatan follower media sosial
mencapai lebih dari 1.880%. Potensi peningkatan
masih terlihat pada Instagram dan Twitter. Demikian
juga pada channel YouTube yang dikhususkan
bagi karya-karya berupa film feature, dokumenter
atau vlog. Betapapun powerful-nya media sosial,
media tersebut bukanlah satu-satunya sarana yang
digunakan komunikasi publik untuk menjangkau
masyarakat. Terdapat saluran lain yang
dimanfaatkan, yaitu media massa yang meliput isuisu infrastruktur.

Kolaborasi Kementerian Perhubungan
dan Kementerian PUPR tidak hanya
berlangsung di masa mudik Lebaran saja
Hangatnya Komentar Netizen Menyambut
Gelar Doktor Honoris Causa dari ITB

MENINGKATKAN INOVASI
MENGUATKAN KOLABORASI

37

KOMUNIKASI BERORIENTASI PUBLIK

2. Pemberitaan Media Massa
Di tengah masyarakat, beredar media massa
dengan format dan coverage area yang
berbeda-beda. Apapun format maupun ruang
lingkup sirkulasinya, isu-isu infrastruktur
termasuk topik bernilai berita tinggi. Kendati
demikian, bila tak pandai-pandai mengelola,
maka isu infrastruktur dapat saja tidak dilirik
oleh redaksi media massa. Lebih gawat lagi,
dalam beberapa kasus, liputan isu infrastruktur
tidak dikerangka sesuai dengan faktanya,
namun malah menjadi framing media yang
tak selalu menguntungkan bagi reputasi
Kementerian PUPR. Hal seperti ini tentu tidak
diinginkan.
Menyadari pentingnya media massa sebagai
perpanjangan tangan untuk menjangkau
publik, Biro Komunikasi Publik Kementerian
PUPR melaksanakan sejumlah strategi. Di
antaranya melakukan analisis terhadap hasil
pemantauan media, guna memahami fluktuasi
isu infrastruktur di tengah publik, sebagaimana
dilaporkan dan dipersepsi oleh media massa.
Hasil analisis kemudian menjadi rekomendasi
untuk menyusun kebijakan editorial produkproduk komunikasi publik yang dirilis kepada
pers/media massa.
Media massa yang telah dirangkul oleh
Kementerian PUPR antara lain koran, majalah,
TV dan radio. Hasil survey Persepsi Publik
terhadap Kinerja Kementerian PUPR yang
dilakukan oleh Litbang Kompas di 34 provinsi
sepanjang tahun 2019 membuktikan bahwa
media massa masih menjadi primadona
sumber informasi mengenai infrastruktur
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Tren Pemberitaan
Kementerian PUPR 2015-2019
122.792
120.000

103.211

100.000

96.984

80.000
60.151
60.000
40.000

28.171

20.000

2015

2016

2017

2018

2019

di Indonesia Wilayah Tengah dan Timur. Fakta
memperlihatkan, sepanjang 2019, isu infrastruktur
justru menjadi salah satu primadona media massa
yang mendongkrak jumlah liputan terhadap isu
tersebut. Berikut adalah data volume dan tren
pemberitaan isu-isu infrastruktur di lingkungan
Kementerian PUPR.
Seperti terlihat pada grafis, tren peningkatan
liputan pemberitaan media massa seputar isu
infrastruktur berlangsung setiap tahun sejak 2015.
Pada tahun 2015 terdapat total 28.171 berita,
sementara di tahun 2019 tercatat 146.932 berita. Ini
berarti peningkatan sebesar 118.761 pemberitaan,
atau rerata 23.752 berita per tahun. Peningkatan
liputan pemberitaan yang terjadi sebesar 335%.

Biro Komunikasi Publik juga memfasilitasi doorstopping, media visit, konferensi pers, media tour ke lokasilokasi pembangunan infrastruktur, sebagai bagian dari media relations

Peningkatan volume liputan pemberitaan yang
spektakuler dari tahun ke tahun tak lepas dari
upaya Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
dalam menyusun dan mengeksekusi strategi
komunikasi publik melalui media. Salah satunya
adalah bertindak proaktif terhadap media massa.
Melalui manajemen isu, Biro Komunikasi Publik
mengidentifikasi isu-isu yang berpotensi memiliki

nilai berita tinggi, mengolahnya dan memberikan
press release kepada wartawan/media. Biro
Komunikasi Publik juga memfasilitasi doorstopping,
media visit, konferensi pers, media tour ke lokasilokasi pembangunan infrastruktur, sebagai bagian
dari media relations. Dengan cara ini, kebutuhan
media massa terhadap isu-isu infrastruktur dapat
difasilitasi sesegera mungkin.
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3. Majalah KIPRAH
Sampai dengan akhir tahun 2019, Kiprah telah
melewati perjalananya sampai dengan edisi ke-100.
Kiprah telah berupaya memberikan informasi
aktual, sederhana dan menarik tentang pembangu
nan infrastruktur di Indonesia. Pertama kali terbit
pada tahun 2010, Kiprah terus berinovasi dalam
penyajian informasi hingga tampilan desainnya
yang lebih menarik dan sederhana.
Nama Kiprah merupakan akronim dari
Permukiman dan Prasarana Wilayah, sesuai dengan
nama lembaga yang menaunginya waktu itu,
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
Kiprah mendobrak paradigma kaku yang terbentuk
di kalangan masyarakat akan media internal
pemerintah dengan mengusung tema “Hunian,
Infrastruktur, Kota dan Lingkungan” terus berinovasi
menjaga kualitas dan standarisasi media cetak
seiring dengan trend perkembangan zaman dari
awal penerbitannya hingga memasuki esidi ke-100.
Kiprah merupakan majalah popular dwi bulanan
produksi Kementerian PUPR. Beragam sajian
informasi mengulas tentang isu-isu terkini
seputar bidang infrastruktur dan konstruksi,
permasalahannya, dan perkembangan aktual
di masyarakat. Penerbitan majalah ini ditujukan
sebagai media komunikasi dua arah. Tidak hanya
dari pemerintah, melainkan masyarakat umum
pun bebas menyampaikan pemikiran, pendapat,
tanggapan bahkan kritik sekalipun mengenai
pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Rubrikasi majalah meliputi rubrik Nuansa, Surat
Pembaca, Lintas Info, Laporan Utama, Tamu
Kita, Jelajah, Aktualita, Sigi/Laporan Khusus, Info
Teknologi, Wacana, Arsitektur, Info Buku, Renungan
Jauhari, Galeri Foto, Selingan, Jendela, Humanika,
Karikatur. KIPRAH menyasar target pembaca yang
jelas yaitu yang terkait dengan bidang ke-PU-an.
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Kita juga ingin publik tahu bahwa PUPR
itu ada. Lewat majalah Kiprah misalnya,
masyarakat juga bisa tahu dan itu
memberikan harapan bagi mereka tentang
infrastruktur yang dikerjakan pemerintah.
Anita Firmanti

Total oplah 3000 eksemplar, terdiri dari distribusi
langsung internal sebanyak 600-700 eksemplar,
sedangkan distribusi eksternal mencapai 800900 eksemplar. Sisanya, distribusi tidak langsung,
dibagikan saat event-event yang melibatkan
Kementerian PUPR.

MENINGKATKAN INOVASI
MENGUATKAN KOLABORASI
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Kanal komunikasi publik lainnya yang
dilakukan oleh Kementerian PUPR dalam
rangka penyebarluasan informasi terkait
dengan pembangunan infrastruktur adalah
melalui penyelenggaraan acara (event).
Setiap tahunnya Kementerian PUPR
selalu aktif menyelenggarakan pameran,
antara lain Pameran Hari Air Dunia,
Pameran Hari Habitat dan Kota Dunia,
Pameran Konstruksi Indonesia, Pameran
Perumahan Rakyat dan pameran tematik
lainnya. Berbagai event tersebut menjadi
sarana komunikasi langsung sekaligus
kolaborasi dengan publik. Selain itu
setiap dua tahun sekali diselenggarakan
ajang Penghargaan PUPR kepada
pemerintah daerah, badan usaha/swasta,
komunitas yang telah berhasil mendukung
pembangunan infrastruktur. Berbagai
dialog dengan komunitas masyarakat
yang dikemas dalam beragam jenis
kegiatan dan pengenalan infrastruktur
kepada pelajar dan mahasiswa juga sering
dilakukan.
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Membangun infrastruktur
merupakan pekerjaan dengan
tantangan besar dalam mengejar
ketertinggalan dan membangun
peradaban baru untuk
Indonesia Maju

03
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Sigap Membangun
Negeri
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Sigap Membangun
Negeri
Kementerian PUPR, khususnya, akan
melanjutkan pembangunan infrastruktur
seperti yang disampaikan Bapak Presiden
yakni melanjutkan dan menghubungkan apa
yang telah kita bangun dengan kawasankawasan khusus pariwisata, produksi, dan
kawasan industri.
M. BASUKI HADIMULJONO
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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Ketahanan Air dan Pangan
Sesuai komitmen dalam rangka mewujudkan
ketahanan air dan pangan nasional, Kementerian
PUPR terus berupaya untuk mendorong
pembangunan waduk, jaringan irigasi baik
pembangunan baru maupun rehabilitasi jaringan
yang ada, pembangunan embung, pengelolaan
sumber-sumber air baku, dan juga bangunan
pengendali terhadap bahaya bencana, meliputi
pengendali sedimen dan lahar serta pengendali
banjir dan pengaman pantai. Berdasarkan sasaran
output infrastruktur PUPR tahun 2015-2019,
ditargetkan dapat terbangun 65 bendungan,
pembangunan jaringan irigasi baru sebesar 1 juta
hektar, rehabilitasi jaringan irigasi ditargetkan
3.000.000 ha, pembangunan embung sebanyak 1.088
buah, sarana dan prasarana pengelolaan air baku
dengan jumlah debit mencapai 67,52 m3/detik. Selain
itu ditargetkan juga sarana dan prasarana pengendali

sedimen dan lahar sebanyak 306 buah, serta
pembangunan sarana dan prasarana pengendali
banjir dan pengaman pantai sepanjang 3.620 km.
Selama periode 2015-2019, terkait dengan
ketahanan pangan pembangunan waduk mencapai
61 waduk (94% dari sasaran output), pembangunan
jaringan irigasi baru telah mencapai 1.005.402
hektar, artinya capaian tersebut telah melampaui
target dari sasaran output. Sedangkan sarana dan
prasarana pengelolaan air baku baru mencapai
30 m3/detik (44% dari sasaran output). Untuk
pembangunan embung telah terbangun 1.212 buah
yang telah melampaui target yang ditetapkan.
Terkait dengan bangunan pengendali sedimentasi
dan lahar juga telah melampaui target, yaitu
sebanyak 330 buah. Sementara pengendali banjir
dan pengaman pantai yang telah terbangun baru
sepanjang 1.485 km (40% dari sasaran output).

Capaian
Ketahanan Air dan Pangan 2015-2019

Ketahanan Pangan

• 61 waduk
• 1.005.402 hektar
jaringan irigasi baru

SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLAAN AIR BAKU

pengendali banjir dan
pengaman pantai

30 m3/detik
1.212 embung

1.485 km
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Bendung Kamijoro
Sumber Air Baku dan
Irigasi Kabupaten Bantul
dan Kulon Progo
Bendung Kamijoro membendung aliran Sungai
Progo yang membelah Kabupaten Bantul
dengan Kabupaten Kulon Progo. Bendung yang
bersumber dari aliran Sungai Progo ini sangat
penting untuk mendukung ketahanan pangan,
serta memberikan kepastian ketersediaan
air baku secara berkesinambungan untuk
mendukung aktivitas pertanian masyarakat.
Bendung ini memberikan manfaat bagi Daerah
Irigasi (DI) Pijenan di Kabupaten Bantul seluas
2.370 hektar, sehingga diharapkan dapat
meningkatkan intensitas tanam dari 205%
menjadi 270%. selain untuk mengairi DI Pijenan,
Bendung Kamijoro ini juga berfungsi untuk
memenuhi kebutuhan air baku sebesar 25 liter/
detik untuk Kabupaten Bantul dan 475 liter/
detik untuk Bandara Internasional Yogyakarta
serta kawasan Industri Sentolo di Kabupaten
Kulonprogo.

Memenuhi kebutuhan air baku

25 liter/detik &
Kabupaten Bantul

475 liter/detik

Bandara Internasional Yogyakarta

48

JENDELA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PUPR

Keberadaan Bendung Kamijoro juga menarik
perhatian masyarakat yang datang baik dari pelosokpelosok Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Sleman,
Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Bendung
Kamijoro tersebut dilengkapi dengan taman yang
dimanfaatkan oleh wisatawan untuk beragam
aktivitas seperti berolahraga, tempat bermain anak
maupun sekadar bersantai dan swafoto. Selain
itu juga terdapat jembatan sepanjang 160 meter
dengan lebar 2 meter di atas aliran Kali Progo yang
bermanfaat sebagai jalan pintas/penghubung antara
Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo.
Sebelumnya warga harus memutar hingga sejauh 5
km. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung
untuk menikmati matahari terbit atau terbenam.

MENINGKATKAN INOVASI
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Bendungan Rotiklot,
Katalis Pertumbuhan
Ekonomi Kawasan
Perbatasan
Bendungan Rotiklot terletak di Desa Fatuketi,
Kecamatan Kakuluk Mesak, Nusa Tenggara
Timur. Bendungan ini memiliki kapasitas
tampung 3,3 juta m3 dan dengan luas
genangan 24,91 hektare. Bendungan ini
memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan
air baku masyarakat dan kegiatan Pelabuhan
Atapupu sebesar 40 liter/detik, suplai irigasi
seluas 139 hektar dan pariwisata. Bendungan
Rotiklot juga berfungsi mengurangi risiko banjir
yang kerap terjadi di Kabupaten Belu yang
memiliki musim hujan singkat yakni sekitar 3
bulan namun intensitasnya tinggi. Bendungan
Rotiklot berada di daerah aliran sungai Mota
Rotiklot, panjang sungai 6,41 km dan luas
Daerah Aliran Sungai (DAS) 11,69 km2. Tipe
Bendungan Rotiklot adalah urugan random
dengan tinggi 42,50 meter, lebar puncak 10
meter, panjang puncak 415,82 meter dengan
umur manfaat mencapai 50 tahun.

Kapasitas Tampunng

3.3 juta m3

Memenuhi Kenutuhan Air Baku

40 liter/detik

Masyarakat dan Pelabuhan Atapupu

50

JENDELA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PUPR

Bendungan Rotiklot berada
di daerah aliran sungai
Mota Rotiklot, panjang
sungai 6,41 km dan luas
Daerah Aliran Sungai (DAS)
11,69 km2.
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Bendungan Jatiluhur yang Serbaguna
Pembenahan terus dioptimalkan,
terutama dala pemanfaatan
bendungan sebagai pengendalian
banjir dan suplai kebutuhan air
bersih bagi warga Jawa Barat
dan Jakarta. Bendungan Ir, H.
Djuanda atau dikenal Waduk
Jatiluhur merupakan bendungan
terbesar di Indonesia yang telah
berusia satu abad. Waduk ini
membendung aliran Sungai
Citarum di Kecamatan Jatiluhur,
Kabupaten Purwakarta, Jawa
Barat. Luas genangannya
mencapai sekitar 83 km2 dengan
panjang keliling waduk hingga
150 km.

Luas Genangan

83 km2

Layanan Irigasi

240.000 ha

sawah, di Purwakarta, Karawang,
Bekasi dan Indramayu
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Saat ini Kementerian PUPR terus membenahi Waduk Jatiluhur,
untuk meningkatkan fungsi sebagai pengendali banjir di hilir
bendungan, meningkatkan layanan irigasi yang mengairi 240.000
hektar sawah di Purwakarta, Karawang, Bekasi dan Indramayu, dan
juga memenuhi kebutuhan air bagi industri dan air bersih warga
Jawa Barat dan Jakarta.

Jatiluhur memiliki potensi sebagai
penghasil tenaga listrik (PLTA) yang sudah
terpasang sebesar 187,5 megawatt dan fungsi
pariwisata serta olahraga air. Keberadaan
bendungan ini juga dimanfaatkan masyarakat
sekitar untuk perikanan.
Hari Suprayogi,

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR

Peningkatan Kualitas Air
Jaringan Irigasi Pertanian
Kementerian PUPR telah menerapakan inovasi
bangunan penangkap sedimen atau Kantung Lumpur
Bendung Tipe Pusair untuk meningkatkan kualitas
air pada jaringan irigasi untuk lahan pertanian.
Teknologi ini dikembangkan oleh Pusat Penelitian
dan Pengembangan Sumber Daya Air (Pusair), Balai
Penelitian dan Pengembangan Bangunan Hidraulik
dan Geoteknik Keairan (BHGK) Kementerian PUPR
dan telah terdaftar secara paten di Direktorat
Jenderal (Ditjen) HAKI, Kementerian Hukum dan HAM.
Inovasi Bangunan Penangkap Sedimen dapat
digunakan pada saluran irigasi yang airnya berasal
dari bendung dengan keunggulan dari segi mutu
konstruksi dan biaya serta kualitas air irigasi yang
disalurkan ke area persawahan. Berbeda dengan
bangunan penangkap sedimen atau kantung
lumpur konvensional, inovasi ini dilengkapi dengan

beberapa kompartemen serta memiliki 2 kali
sistem penyaringan sedimen (integrasi sandtrap
dan graveltrap) secara hidraulis sehingga sistem
operasional kantung lumpur menjadi lebih efektif.
Saat ini teknologi Bangunan Penangkap Sedimen
Tipe Pusair sudah diterapkan pada bendung bendung di Indonesia salah satunya Bendung
Gumbasa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
sebagai bagian dari Program Rehabilitasi
Bangunan Air pasca bencana gempa dan likuefaksi
tahun 2018 silam.
Program Rehabilitasi Bangunan Air pada Daerah
Irigasi (DI) Gumbasa dilakukan Kementerian PUPR
secara 2 tahap dengan total layanan irigasi dari
hulu hingga hilir sekitar 8.180 hektar. Pada tahap
I dikerjakan rehab bendung dan saluran untuk
areal pertanian seluas 1.070 Ha dari Intake sampai
dengan BGKn. Sedangkan tahap II difokuskan pada
pekerjaan pembangunan saluran irigasi untuk
melayani sekitar 7.100 ha area pertanian potensial.

MENINGKATKAN INOVASI
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Terowongan Nanjung
Efektif Atasi Banjir di
Bandung Selatan
Kementerian PUPR telah menyelesaikan
pembangunan Terowongan Nanjung
di Kabupaten Bandung sebagai bagian
Sistem Pengendalian Banjir Sungai Citarum.
Pembangunan Terowongan Nanjung yang
berada di kawasan Hulu Citarum di Curug
Jompong memperlancar aliran Sungai Citarum
ke hilir sehingga lama dan luas genangan
banjir di kawasan Bandung Selatan bisa
berkurang.
Terowongan Nanjung dibangun pada
November 2017 dan tuntas pada Desember
2019 terdiri dari 2 tunnel dengan panjang
masing-masing 230 meter dan diameter 8
meter. Kedua terowongan akan mengurangi
banjir di Dayeuhkolot, Baleendah, Andir dan
sekitarnya dengan jumlah Kepala Keluarga
yang terbebas banjir mencapai 14.000 KK.
Terowongan Nanjung akan mengurangi
total luas genangan di Kabupaten Bandung
dari semula 3.461 hektare menjadi 2.761
hektare. Keberadaan terowongan juga akan
meningkatkan kapasitas Sungai Citarum dari
570 m3/detik menjadi 669 m3/detik.
Terowongan Nanjung juga dilengkapi oleh
check dam di sisi outlet yang akan menahan
sedimen agar tidak masuk ke Waduk Saguling
yang berada di bawahnya. Pada musim hujan
aliran sungai Citarum sebagian besar dialirkan
melalui terowongan. Pada musim kemarau,
pintu terowongan akan ditutup sehingga dapat
dilakukan pengerukan sedimen.
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Memasuki masa pemerintahan periode 2020-2024,
target program pembangunan infrastruktur sektor
ketahanan air dan pangan antara lain meliputi :

Peningkatan Kapasitas Daya Tampung 60
m3/kapita/tahun, Pembangunan 500.000 ha
Daerah Irigasi,

Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2.500.000 ha, Pembangunan
60 Unit Bendungan, Ketersediaan 20 m3/detik Air Baku,
pembangunan 1000 Embung, dan pembangunan 2.100
km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai.

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETAHANAN AIR DAN PANGAN
2020-2024

Sumber Daya Air

2.100 Km

20m3/detik

pengendali banjir dan
pengamaN pantai

Ketersediaan air baku

• Pengendali Banjir: Medan (Sumut),
Bengkulu, DKI Jakarta, Bandung (Jabar),
Putusibau (Kalbar), Palu (Sulteng),
Jayapura (Papua)
• Pengaman Pantai: Pantai Kunjir
(Lampung), Pantai Utara Jawa (termasuk
NCICD), Pulau Terluar
• Dukungan Venue Dayung PON XX (Teluk
Youtefa)

• Pemanfaatan 6 waduk a.l:
Waduk Karian (Banten),
Gondang (Jateng), Logung
(Jateng)
• Dukungan terhadap 2 SPAM
Regional (Jatigede dan
Bandung Raya)
• Air Baku Perkotaan Sintang
(Kalbar)

60m3/detik

2.500.000 Ha

PENINGKATAN KAPASITAS
DAYA TAMPUNG

• Penyelesaian 45 bendungan
lanjutan
• Pembangunan 15 bendungan
baru

500.000 Ha

PEMBANGUNAN DAERAH
IRIGASI

Jambo Aye (Aceh), Bajulmati
(Jatim), Saba & Puluran (Bali),
Tapin (Kalsel), Mila (NTB),
Ladongi Sultra

60 unit
bendungan

• Penyelesaian 45 bendungan lanjutan a.l:
Cipanas (Jawa Barat)
Pidekso & Bener (Jawa Tengah)
Bendo (Jawa Timur)
Tamblang (Bali)
Lolak (Sulawesi Utara)
Manikin dan Temef (NTT)
Sepaku Semoi ( Kalimantan Timur)
Way Apu (Maluku)

Rehabilitasi jaringan
IRIGASI

Sekampung Sistem (Lampung)
Rentang & Jatiluhur (Jabar)
Glapan & Manganti (Jateng)
Wawotobi (Sultra)
Gumbasa (Jateng)

• Pembangunan 15 bendungan baru a.l:
Saka Gilas (Sumatera Selatan)
Merangin (Jambi)
Pasir Kopo (Banten)
Muaro Juloi ( Kalimantan Tengah)
Krekeh (NTB)

1.000
EMBUNG

Panam Pangan (Sumatera Utara)
Sarasah (Sumatera Barat)
Kedung Waru (Jawa Tengah)
Bunaken (Sulawesi Utara)
Wonreli (Maluku)
Raja Ampat (Papua Barat)
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Konektivitas
antar wilayah
Kementerian PUPR telah menunjukkan
komitmennya dalam meningkatkan konektivitas
antar wilayah melalui pembangunan jalan dan
jembatan sebagai poros yang menghubungkan
berbagai wilayah di Indonesia, Konektivitas menjadi
salah satu fokus utama Kabinet Kerja. Targetnya,
tidak ada lagi daerah yang terisolasi agar
pemerataan ekonomi dan keadilan sosial dapat
terwujud.
Pemerintaah mengusung konsep 'Indonesia
Sentris', merombak paradigma bahwa
pembangunan infrastruktur hanya berpusat di
Jawa. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa
semua hal yang memicu pertumbuhan ekonomi
selalu bermula dari infrastruktur konektivitas.
Akses masyarakat terhadap sumber-sumber
ekonomi bakal semakin mudah. Dengan demikian
pertumbuhan ekonomi pun serta merta mengikuti.
Berdasarkan sasaran output infrastruktur
PUPR tahun 2015-2019, ditargetkan terbangun
sepanjang 1.000 km jalan tol baik yang dibangun
oleh pemerintah maupun oleh swasta. Selain itu
ditargetkan pada tahun 2019 terbangun jalan baru
sepanjang 2.650 km dan terbangun 29.859 M
jembatan baru.
Sepanjang periode 2015-2019, Kementerian PUPR
berhasil membangun 1.500 kilometer (km) jalan
tol, jauh melampaui target yang ditetapkan dalam
sasaran output. Kemudian sepanjang 3.867 km
jalan baru telah terbangun melebihi target yang
ditetapkan sepanjang 2.650 km dan 58.346
meter jembatan yang terbangun dan tersebar di
seluruh penjuru negeri juga melebihi target yang
ditetapkan. Pembangunan 35.000 m Flyover/
Underpass.
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TARGET RENSTRA &
CAPAIAN 2015-2019
INFRASTRUKTUR
KONEKTIVITAS
(JALAN & JEMBATAN)
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Menyambung Ujung
Sumatera
Hingga tahun 2019, jalan Tol Trans Sumatera
yang sudah beroperasi mencapai 467,6
km. Ruang yang telah operasional meliputi
Bakauheni-Terbanggi Besar (141 km), Terbanggi
Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (189
km), Palembang-Indralaya (22 km), MedanBinjai (10,46 km), dan Belawan-Medan-Tanjung
Morowa (43 km).
Kehadiran jalan tol tersebut akan menciptakan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
dan memfasilitasi sentra produksi dengan
membangun keterkaitan antara Kawasan
industri, pertambangan, perkebunan dan
pariwisata dengan pelabuhan atau bandara
di Pulau Sumatera sehingga mendorong
pengembangan wilayah. Kerja keras pemerintah
membangun Trans Sumatera selama kurun
2015-2019 tak sia-sia. Sejak pertama kali
dimulai April 2015, Kementerian PUPR berupaya
mewujudkan mimpi megaproyek jalan Tol
Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh
sepanjang 2.974 km tersebut. Tahap pertama
pembangunan jalan itu akhirnya dimulai dari
ruas Bakauheni-Bandar Lampung-PalembangTanjung Api-Api sepanjang 434 km.

Tol Trans Sumatera, Lampung-Aceh

2.974 km
Hingga 2019, beroperasi

467,6 km
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Pembangunan tol untuk mengejar
ketertinggalan dari negara lain di Asia
Tenggara. Dulunya orang berpandangan
bahwa pembangunan pembangunan Jawa
sentris karena hanya fokus di Pulau Jawa.
Padahal untuk meningkatkan perekonomian
nasional dan kesejahteraan masyarakat,
pemerataan pembangunan harus dilakukan
di seluruh penjuru wilayah.
Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia
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Membuka Konektivitas
di Tanah Borneo
Pembangunan jalan yang telah dikerjakan selama lima
tahun telah membuka akses hingga ke seluruh penjuru
Pulau Kalimantan sampai ke Kawasan perbatasan.
Dulunya akses darat di Kalimantan masih belum
tersedia lantaran kondisi alam yang mayoritas
merupakan Kawasan hutan. Demi memudahkan
konektivitas antar daerah dan provinsi, Kementerian
PUPR terus melakukan peningkatan konektivitas di
pulau tersebut. Penataan jalan nasional meliputi jalan
lintas tengah sepanjang 1.684 km, Lintas Utara 1.557,4
km dan lintas selatan 3.315 km. Kini kondisi jalan Trans
Kalimantan secara umum sudah laik untuk dilalui
kendaraan.
Peningkatan konektivitas yang dilakukan juga
mencakup Kawasan perbatasan. Kementerian PUPR
secara bertahap membangun jalan lintas pararel
perbatasan di Pulau Kalimantan sepanjang 1.920 km.
jalan perbatasan dimulai dari Kalimantan Barat ke
Kalimantan Timur, kemudian disambungkan hingga
Kalimantan Utara. Saat ini telah dilakukan pembukaan
jalan sepanjang 1.068 km di Kalimantan Timur dan
Kalimantan Utara.
Pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan bernilai
strategis. Selain fungsi pertahanan dan keamanan
negara, jalan tersebut juga membuka daerah terisolir
dan menumbuhkan ekonomi Kawasan perbatasan.
Peningkatan konektivitas Trans Kalimantan juga
mencakup penyediaan jalan tol. Ruas tersebut
mencakup Balikpapan-Samarinda dengan total jarak
99,35 km. inilah ruas jalan bebas hambatan pertama
yang dibangun di Tanah Borneo yang diyakini dapat
memangkas waktu tempuh Kota Balikpapan menuju
Samarinda dan sebaliknya.

62

JENDELA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PUPR

Konektivitar Jalan,
Penataan Jalan Lintas Tengah

1.684 km
Penataan Jalan Lintas Utara

1.558,4 km

Penataan Jalan Lintas Selatan

3.315 km

MENINGKATKAN INOVASI
MENGUATKAN KOLABORASI
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Membuka Isolasi dengan
jalan Trans Papua
Dalam kurun waktu 2015-2019, pembangunan
jalan kian menunjukkan progress signifikan.
Sudah tersambung dan sebagian sudah
beraspal. Kondisi medan yang berat menjadi
tantangan dalam pembangunan jalan Trans
Papua. Medan tersebut seperti hutan,
pegunungan dan cuaca. Dengan Ketersediaan
material konstruksi yang terbatas juga
merupakan kendala.
Dulu akses di Papua nyaris sulit ditembus
melalui jalan darat karen belum tersedianya
infrastruktur jalan yang memadai, masih banyak
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daerah yang sulit dijangkau karena geograsifnya
yang masih hutan dan pegunungan.
Pembangunan infrastruktur jalan sangat penting
untuk meningkatkan konektivitas, membuka daerah
terisolir dan mengurangi tingkat kemahalan harga
barang-barang terutama di wilayah pegungunan
seperti Papua.

Bangun jalannya dahulu maka
pertumbuhan ekonomi akan berjalan.
Ini untuk keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia

MENINGKATKAN INOVASI
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Hasil Kerja
Membangun Trans
Jawa
Mewujudkan infrastruktur konektivitas
tol Trans Jawa yang merupakan
alternatif dari Jalur Pantura ini
bukanlah perkara mudah. Meskipun
pembangunannya telah dimulai sejak
1978 atau pada era kepemimpinan
Presiden Soeharto, berbagai
kendala dihadapi, mulai dari proses
pembebasan lahan hingga finansial.
Dalam kurun waktu 2015-2019,
pembangunan Tol Trans Jawa
semakin gencar dikerjakan. Pada
tahun 2015, telah diselesaikan Tol
Gempol-Pandaan sepanjang 12,05
km dan Tol Cikampek-Palimanan atau
Cipali sepanjang 116 km. selanjutnya
ditahun-tahun berikutnya beberapa
proyek dirampungkan secara
bertahap. Tol Mojokerto-Kertosono
seksi 2 dan 3 Jombang-Mojokerto
Kota (19,9 km) dan Mojokerto BaratMojokerto Utara (5 km), Tol BaweanSalatiga (17,6 km), serta tiga seksi
terakhir Tol Surabaya-Mojokerto
sepanjang 32,27 km. sementara pada
2018, telah membuka Tol PemalangBatang segmen Sewaka-SS Pemalang
sepanjang 5,4 km. Pemerintah telah
menyelesaikan 616 km Jaringan Tol
Trans Jawa. Saat ini, jaringan tersebut
telah terhubung antara Merak sampai
Grati di Pasuruan sepanjang 933 km.
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Pada tahun 2015, telah diselesaikan Tol
Gempol-Pandaan

12.05 km
Tol Cikampek-Palimanan atau Cipali

116 km
Sampai 2018 telah selesai

616 km
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Jembatan menghubungkan
Holtekamp-Hamadi

732 m
Jembatan Youtefa, Rekor
Pembangunan Sebuah
Jembatan
Jembatan Youtefa adalah jembatan di atas Teluk
Youtefa, Provinsi Papua yang menghubungkan
Holtekamp dengan Hamadi sepanjang 732
meter dengan lebar 21 meter. Jembatan ini
merupakan jembatan tipe Pelengkung Baja
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yang dapat memperpendek jarak dan waktu tempuh
dari Kota Jayapura ke Distrik Muara Tami dan ke Pos
Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw daerah perbatasan
Indonesia – Papua Nugini. Keberadaan jembatan ini
akan memperpendek jarak dan waktu tempuh dari Kota
Jayapura menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw
dari semula 2,5 jam menjadi 1 jam.
Hal menarik dari pembangunan jembatan ini dan
merupakan kali pertama adalah perakitan bentang

utama Jembatan Youtefa yang merupakan tipe Box
Baja Pelengkung tidak dilakukan di lokasi jembatan,
namun di PT PAL Indonesia Surabaya. Produksi
jembatan di Surabaya bertujuan meningkatkan
aspek keselamatan kerja, meningkatkan kualitas
pengelasan, dan mempercepat waktu pelaksanaan
hingga 3 bulan, kemudian dibawa ke lokasi.

laut dengan menempuh perjalanan sejauh 3.200
km dalam waktu 19 hari. Catatan ini menjadikan
sebuah rekor dimana Museum Rekor Indonesia
(MURI) memberikan 2 rekor pada proyek
pembangunan Jembatan Youtefa yakni rekor
pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan
jarak terjauh, dan rekor pemasangan jembatan
rangka baja utuh terpanjang.

Dari Surabaya bentang jembatan seberat 2.000 ton
dan panjang 112,5 m ini dikirim menggunakan kapal

MENINGKATKAN INOVASI
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Keberadaan Jembatan Youtefa disamping
meningkatkan konektivitas dari Kota
Jayapura menuju Distrik Muara Tami
dan PLBN Skouw, juga menjadi solusi
permasalahan kepadatan penduduk di Kota
Jayapura.
Sebelum adanya jembatan, penyebaran
penduduk Kota Jayapura tidak merata.
Keberadaan jembatan juga akan berperan
mengendalikan laju perkembangan Kota
Jayapura ke arah bagian Barat yang berupa
pegunungan dan sangat berisiko merusak
hutan sebagai wilayah tangkapan air Kota
Jayapura.
M. Basuki Hadimuljono

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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Jembatan Gantung,
Penggerak Ekonomi Lokal
Dalam mengembangkan konektivitas antar
wilayah, Kementerian PUPR tidak hanya
membangun infrastruktur skala masif seperti
jalan nasional, jalan perbatasan, jalan tol
dan jembatan bentang panjang, tetapi juga
infrastruktur kerakyatan seperti jembatan
gantung. Selain menjadi akses penghubung
antar desa, jembatan gantung juga berpotensi
menggerakkan ekonomi lokal antara lain
sebagai objek wisata.
Jembatan gantung merupakan salah satu
wujud kebijakan Presiden Joko Widodo untuk
membangun infrastruktur daerah perdesaan
terutama yang sulit dijangkau sehingga lebih
terbuka. Kehadiran jembatan gantung sangat
dibutuhkan masyarakat karena kondisi geografi
wilayah Indonesia yang memiliki banyak
gunung, lembah dan sungai. Secara fisik,
kondisi ini kerap menjadi pemisah antara lokasi
tempat tinggal penduduk dengan berbagai
fasilitas pelayanan publik seperti sekolah, pasar,
dan kantor pemerintahan.
Salah satu jembatan gantung yang diselesaikan
pada tahun 2019 adalah jembatan gantung
Guguak Randah di Kecamatan Guguak Randah,
Bukittinggi, Sumatera Barat. Jembatan Gantung
ini memiliki Panjang 120 meter diperuntukan
khusus untuk pejalan kaki dan sepeda motor.
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Pembangunan 300 Unit
Jembatan Gantung
Di Seluruh Indonesia
Rampung:
Tahun 2015

10 Unit

Tahun 2016

7 Unit

Tahun 2017

13 Unit

Tahun 2018

130 Unit

Tahun 2019

140 Unit

• total panjang

• total panjang

• total panjang

• total panjang

• total panjang

• anggaran

• anggaran

• anggaran

• anggaran

• anggaran

774 m

Rp 210,57 M

720 m

Rp 19,3 M

814 m

Rp 38,28 M

9.290 m

Rp 530,43 M

10.014 m

Rp 210,57 M

Rencana:
Tahun 2020

148 Unit

• anggaran Rp 710 M

MENINGKATKAN INOVASI
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Memasuki masa pemerintahan periode 20202024, target program pembangunan infrastruktur
jalan dan jembatan meliputi Pembangunan 3.000

km Jalan Baru, Pembangunan 2.500 km Jalan
Tol, Pembangunan 60.000 m Jembatan, dan
Pembangunan 35.000 m Flyover/Underpass.

Jembatan Tayan yang menghubungkan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah
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PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN 2020-2024

60.000 km

pembangunan jembatan

Pembangunan jembatan panjang a.l:
Sumatera - Bangka (Sumsel-Babel), Klarik
& Batam-Bintan (Kep. Riau), Pulau Balang
(Kaltim), Sambas Besar (Kalbar), dan
Muna-Buton (Sultra)

35.000 m

pembangunan flyover/
underpass
Pembangunan Flyover/Underpass di
Jalan Nasional a.l:
FO Gatot Subroto (Sumut), Underpass
Kentungan (DIY), FO Kopo (Jabar),
FO Bandara Ahmad Yani Semarang
(Jateng), Shortcut MengwitaniSingaraja (Bali)

3.000 km
2.500 km

pembangunan jalan TOL

Penyelesaian jalan tol, a.l:
• Tol Trans Jawa yaitu Probolinggo-Banyuwangi
• Tol Trans Sumatera: Sigli-Banda Aceh, PekanbaruDumai, Kayu Agung-Palembang-Betung
• Tol Jabodetabek: Serpong-Balaraja, JakartaCikampek II Selatan & Cimanggis-Cibitung
• Tol Non-Trans Jawa; Serang -Panimbang, CileunyiSumedang-Dawuan.
Pembangunan Jalan Tol Baru
• Tol Non Trans Jawa: Yogyakarta-Bawen, CileunyiGarut-Tasikmalaya
• Tol Trans Sumatera: Palembang-Tj. Appi-api,
Binjai-Langsa, Tebing Tinggi-Dumai, Dumai Rantau
Prapat, Jambi-Rengat, Tebing Tinggi-Pematang
Siantar-Prapat, Pekanbaru-Bukittinggi-Padang

pembangunan jalan baru

Pembangunan jalan yang mendukung
kawasan strategis a.l:
• Trans Papua, Manokwari-Pegunungan Arfak
• Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) :
KEK Galang Batang (Kep. Riau) dan KEK Bitung (Sulut)
• Pelabuhan dan Bandara: Akses Patimban (Jabar), Akses
NYIA Kulon Progo (DIY)
• Akses PLBN: Yetekkun (Papua) dan Sei Nyamuk
(Kaltara)
• Kawasan Industri: Kawasan Industri & Pelabuhan
Internasional (KIPI) Tanah Kuning (Kaltara)
• Kawasa Pariwisata: Jalan Bandara Internasional
Lombok-Mandalika (NTB), Likupang (Sulut), Lingkar
Danau Toba
• Jalan Lingkar: Sorong-Pelabihan Arar (papua)
• Penuntasan Missing Link; Jalan Sambas-Temajuk
(Kalbar), Nanga Pinoh (Kalbar)-Tumbang Samba
(Kalteng), Gempang-Pameu (Aceh)

MENINGKATKAN INOVASI
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INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan
kualitas infrastruktur permukiman bagi masyarakat
menjadi layak huni dan berkelanjutan. Berdasarkan
sasaran output infrastruktur PUPR tahun 2015-2019,
ditargetkan peningkatan kapasitas akses air minum
layak mencapai 26.928 liter/detik, tertanganinya
kawasan permukiman kumuh perkotaan
yang mencapai 38.431 Ha serta terlayaninya
10.737.054 KK terhadap sanitasi permukiman dan
persampahan.
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) meliputi kegiatan terkait ketersediaan sarana
dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi
kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang
meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan
perluasan. Diprioritaskan pada daerah-daerah yang
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kesulitan air atau masih rendah cakupan layanan
air bersihnya.
Selama 2015-2019, ada tambahan kapasitas
SPAM mencapai 25.366 liter/detik (94% dari
sasaran output) dan pada 2019 sebanyak 73
persen masyarakat Indonesia telah terjangkau
akses air minum. Pemerintah juga menyediakan
layanan sanitasi yang layak. Hal tersebut
meliputi persampahan domestik, air limbah, dan
drainase lingkungan. Sebanyak 10.207.619 KK
(95% dari sasaran output) sudah mendapatkan
akses sanitasi dan persampahan selama 20152019. Sedangkan kawasan permukiman kumuh
perkotaan yang telah tertangani mencapai
32.222 Ha (83% dari sasaran output).

TARGET RENSTRA & CAPAIAN 2015-2019
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

MENINGKATKAN INOVASI
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Menyulap Permukiman
Kumuh Menjadi Layak
Huni
Taman Sari Gunongan
Penataan Kawasan kumuh merupakan kolaborasi
antara Kementerian PUPR dan Pemerintah
Daerah dalam mendorong dan memberdayakan
masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasannya. Sinergi dilakukan juga
dengan Kelompok Masyarakat untuk melaksanakan
perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh
di perkotaan melalui Program Kota Tanpa
Kumuh (Kotaku). Program ini bertujuan untuk
meningkatkan akses terhadap layanan infrastruktur
dasar di permukiman kumuh perkotaan. Program
Kotaku merupakan pembangunan infrastruktur
berbasis masyarakat untuk mendukung program
100-0-100 yaitu 100 persen akses universal air
minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100
persen akses sanitasi layak.
Salah satu contoh baik dalam pelaksanaan kolaborasi
penataan Kawasan kumuh adalah di Kawasan
Krueng Daroy, banda Aceh. Kawasan yang ditata
terletak pada sisi bagian Timur dekat dengan situs
cagar budaya Taman Sari Gunongan yang sangat
terkenal dalam sejarah Kesultanan Nanggroe Aceh
Darussalam. Kawasan ini memiliki luas 38,26 hektar,
meliputi lima gampong/kelurahan yakni Gampong
Neusu Jaya, Neusu Aceh, Sukaramai, Kelurahan
Seutui, dan Gampong Lamlagang. Penataan kawasan
Krueng Daroy juga diharapkan dapat merubah
perilaku hidup sehat masyarakat dibangunnya sarana
sanitasi dan juga pemenuhan kebutuhan air bersih.
Di sepanjang jalan dan taman, juga telah dilengkapi
dengan sejumlah tempat sampah agar masyarakat
dan pengunjung tidak membuang sampah
sembarangan ke sungai.
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Kampung Nelayan
Tegalsari
Program Penataan Kampung Nelayan juga
merupakan salah satu prioritas Pemerintahan.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan
permukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan
di berbagai lokasi di Indonesia. Kampung nelayan
Tegalsari merupakan salah satu Kawasan yang
telah berhasil ditata. Kawasan Nelayan Tegalsari
merupakan salah satu kawasan kumuh di Kota Tegal
memiliki luas 27 hektar dan dihuni sebanyak 2.456
jiwa yang sebagian besar adalah nelayan dengan
tingkat kekumuhan sedang. Kondisi jalan lingkungan
bervariasi dengan lebar antara 1-3 m dan berkelokkelok tanpa dilengkapi saluran drainase. Elevasi jalan
sangat rendah, sehingga cenderung terjadi genangan
pasca air pasang (banjir rob).
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Program penataan Kawasan kumuh
bukan hanya berfokus pada penataan
kawasan kumuh saja tetapi juga
melakukan pembangunan sanitasi dan
juga pemenuhan kebutuhan air bersih.
Kita juga ingin agar sistem sanitasi
diperbaiki dan pusat jajanan ditambah
bagi para pengunjung, sehingga
kegiatan ekonomi lokal bisa tumbuh.
Danis H. Sumadilaga

Direktur Jenderal Cipta Karya

MENINGKATKAN INOVASI
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TPAS Regional
Banjarbakula
Kementerian PUPR telah menyelesaikan
pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Sampah regional Banjarbakula yang berada
di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru,
Kalimantan Selatan. TPA Regional Banjarbakula
mampu menampung 790 ton per hari timbulan
sampah yang dihasilkan oleh 475.000 jiwa di
lima kabupaten/kota di Kawasan Metropolitan
Banjarbakula, yakni Kota Banjarmasin
dengan 440 ton perhari, Kota Banjarbaru
(200 ton/hari), Kabupaten Banjar (70 ton/
hari), Kabupaten Barito Kuala (40 ton/hari),
dan Kabupaten Tanah Laut (40 ton/hari). TPA
Banjarbakula dilengkapi 4 sel landfill dengan
luas total 8 ha, Unit Pengolah Lindi, Bangunan
Cuci Kendaraan, Jembatan Timbang, kantor
dan pos jaga. Masa manfaat setiap sel TPA
diharapkan bisa digunakan selama 10 tahun.

Pembangunan TPA Sampah
Regional sangat efisien dalam
mengolah sampah kawasan.
Namun program ini tidak akan
berjalan tanpa dukungan dari
Pemerintah Kabupaten atau Kota,
terutama dalam penyediaan lahan
M. Basuki Hadimuljono

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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TPA mampu menampung sampah

790 ton/hari
dari

475.000 jiwa

di 5 kabupaten/kota,
Banjarbaru, Banjar, Barito
Kuala, dan Tanah Laut
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TPAS Manggar,
Pengolahan Sampah
Terbaik di Indonesia
Pembangunan TPA Sampah Manggar seluas
9,1 Ha dimulai pada April 2017 hingga
Januari 2019 dengan biaya Rp 160 Milyar,
meliputi pembangunan 3 unit sel landfill, unit
pengolahan Air Lindi, dan pagar pembatas
lahan. Selain itu, dibangun juga jalan
operasional, jembatan timbang, hanggar
alat berat, pos jaga, gazebo, dan normalisasi
saluran air. Metode pemrosesan yang
digunakan adalah sistem sanitary landfill
dimana hingga ketinggian tertentu sampah
akan ditimbun tanah, sedangkan air lindi yang
dihasilkan juga diproses secara fisik, kimia
dan biologis sehingga ramah lingkungan dan
tidak mencemari air tanah. Salah satu inovasi
dari pembangunan TPA Sampah Manggar ini
adalah pemanfaatan gas methana dari sampah
sebagai sumber listrik untuk penerangan yang
juga menjadi bahan bakar alternatif kompor
gas bagi 20 hingga 160 KK di sekitar lokasi.
Umur pelayanan TPA Sampah Manggar selama
7 tahun dengan kapasitas layanan 420 ton/hari
dan tumpukan sampah setinggi 15 m.
diharapkan bisa digunakan selama 10 tahun.

Luas TPA

9.1 ha
Kapasitas layanan

420 ton/hari
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Memasuki masa pemerintahan periode 20202024, target program pembangunan infrastruktur
permukiman meliputi : terpenuhinya akses 90%
Terhadap Air Minum Layak, terpenuhinya akses 80%

Terhadap Sanitasi & Persampahan, Pengembangan
11 Kawasan PLBN Terpadu, Penanganan 10.000
Ha Kawasan Kumuh, dan Pembangunan 5.555 Unit
Prasarana & Sarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar.

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 2020-2024
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PEMBANGUNAN
PERUMAHAN
Kementerian PUPR berkomitmen meningkatkan
aksesibilitas terhadap tempat tinggal yang layak bagi
masyarakat.. Sasaran output infrastruktur bidang
perumahan tahun 2015-2019 menargetkan terbangunnya
550.000 unit rumah susun, 676.950 unit PSU rumah
umum, 50.000 unit rumah khusus dan 1.750.000 unit
rumah swadaya.
Program Sejuta Rumah ditujukan untuk menekan angka
kekurangan rumah (backlog). Capaian pembangunan
infrastruktur perumahan sampai dengan 2019 telah
terbangun 49.581 unit rumah susun atau baru mencapai
9,1% dari sasaran yang ditetapkan, 119.695 unit PSU
rumah umum (17,4% dari sasaran output), 23934 unit
rumah khusus (48,9% dari sasaran output) dan 698.864
unit rumah swadaya atau baru mencapai 44,2% dari
sasaran yang ditetapkan. Terkait capaian program satu
juta rumah, pada tahun 2019 ditargetkan mencapai
1.250.000 unit dan sampai dengan bulan Desember
2019 telah terbangun sebanyak 1.221.645 unit (97,73%
dari target yang ditetapkan) dan secara total dalam
kurun 5 tahun, dari target 5.000.000 unit rumah tercapai
sebesar 4.792.318 unit (95,85% dari target yang
ditetapkan). Pembangunan unit rumah untuk rakyat
tersebut merupakan wujud sinergi antara Kementerian
PUPR, pemerintah daerah, asosiasi (REI dan APERSI),
pengembang dan masyarakat.
Untuk memiliki hunian, masyarakat diberikan insentif
melalui skema bantuan pembiayaan rumah berupa KPR
bersubsidi (FLPP), subsidi selisih bunga (SSB), subsidi
bantuan uang muka (SBUM), dan bantuan prasarana dan
sarana umum (PSU), seperti jalan hingga air bersih dan
listrik.
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Rusun untuk MBR di
Sentra Tenun,
Tanah Datar
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan terus meningkatkan
ketersediaan hunian layak khususnya bagi
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
melalui pembangunan hunian vertikal atau
rumah susun (Rusun). Salah satunya adalah
Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Akademi
Sentra Tenun di Tanah Datar yang memiliki
tinggi 3 lantai dengan hunian 24 kamar tipe
24 m2. Peresmian Rusunawa yang berada
di Jalan Nagari Tigo Jangko, Batu Sangkar
tersebut ditandai dengan pemotongan pita
dan penandatanganan prasasti oleh Mantan
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla
didampingi Ibu Mufidah Jusuf Kalla.
Lokasi pembangunan Rusunawa yang
berdekatan dengan Gedung Sentra Tenun
Kabupaten Tanah Datar membuat para
siswa di Akademi tersebut dapat belajar
mengenai kerajinan tenun dengan baik.
Dengan dibangunnya Rusun tersebut, dapat
dimanfaatkan untuk belajar mengenai kerajinan
tenun sekaligus memfasilitasi generasi muda
Indonesia turut aktif menjaga salah satu budaya
Indonesia yaitu kain tenun khas Minang.
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Rusun Santri,
Kontribusi Pemerintah
Cetak SDM Unggul
Akhlak Mulia

Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR
senantiasa berkontribusi dalam menyiapkan
kawasan pendidikan khususnya pendidikan
agama Islam. Salah satunya Rumah Susun
(Rusun) di lingkungan Pondok Pesantren
Mu‘allimin Muhammadiyah yang berlokasi
di Jalan Sadewo Kampung Ketanggungan,
Kelurahan Wirobrajan Kabupaten Bantul.
Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono
meresmikan Rusun di lingkungan Pondok
Pesantren Hidayatullah Mubtadiin Lirboyo
di Kota Kediri, Jawa Timur, Pembangunan
Rusun Santri merupakan salah satu upaya
Pemerintah mendukung pengembangan
Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah
satu fokus utama program Kabinet.
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Rumah Swadaya,
Rumah Layak Huni
untuk Kualitas Hidup
Lebih Baik
Kementerian PUPR terus mengurangi jumlah
rumah tidak layak huni di Indonesia, salah
satunya melalui program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal
dengan istilah bedah rumah. Untuk lebih
meningkatkan kualitas program BSPS, telah
diterbitkan Keputusan Menteri PUPR No. 158
tahun 2019 yang menaikan besaran nilai BSPS.
Kenaikan dana BSPS untuk dua kategori yakni
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS)
dan Pembangunan Rumah Baru Swadaya
(PBRS).
Untuk PKRS dibagi dua kategori yakni di
provinsi sebelumnya Rp 15 juta menjadi Rp 17,5
juta terdiri dari komponen bahan bangunan Rp
15 juta dan upah kerja Rp 2,5 juta dan PKRS
khusus pulau-pulau kecil dan pegunungan di
Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi Rp 35
juta terdiri komponen bahan bangunan Rp 30
juta dan upah kerja Rp 5 juta. Sementara untuk
PBRS dari semula Rp 30 juta menjadi Rp 35
juta terdiri dari komponen bahan bangunan Rp
30 juta dan upah kerja Rp 5 juta.
Melalui program ini pemerintah memang tidak
memberikan bantuan dalam bentuk uang
tunai, namun berupa bahan bangunan. Dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat
dengan membentuk kelompok untuk
memperbaiki atau membangun rumah secara
gotong royong.
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Ini merupakan bukti nyata bahwa
Pemerintah hadir dalam penyediaan
hunian yang layak bagi MBR. Kami
harapkan dapat meningkatkan kualitas
hidup para penerima bantuan memiliki
rumah yang lebih layak, sehat dan
nyaman
M. Basuki Hadimuljono

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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Rumah Khusus

Kementerian PUPR terus meningkatkan
penyediaan hunian yang layak bagi
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),
salah satunya adalah melalui penyediaan
rumah khusus. Rumah khusus adalah
program Kementerian PUPR yang dibangun
untuk memenuhi kebutuhan khusus, seperti
nelayan, pemukiman kembali korban
bencana/pengungsi, guru, tenaga medis,
TNI/Polri dan petugas di daerah perbatasan
dan pulau terpencil. Rusus yang dibangun
sudah dilengkapi meubelair, kondisi tersebut
diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan
penghuni. Rusus yang dibangun Kementerian
PUPR pada umumnya merupakan rumah tipe
28 atau 36 yang telah dilengkapi prasarana
sarana dan utilitas (PSU) seperti jalan
lingkungan, drainase, listrik dan air.

Tipe Rumah

28 atau 36
Dilengkapi PSU

Drainase, Listrik, Air
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PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN
2020-2024

Rumah Khusus Suku Anak Dalam, Kabupaten Sarolangun
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Memasuki masa pemerintahan periode
2020-2024, target program pembangunan
infrastruktur perumahan meliputi : 50.000 Unit
Rumah Susun, 25.000 Unit Rumah Khusus,
1.500.000 Unit Rumah Swadaya, dan 500.000
Unit PSU Perumahan.

MENINGKATKAN INOVASI
MENGUATKAN KOLABORASI

99

KILAS INFORMASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PEMBANGUNAN PLBN
Perbatasan negara merupakan manifestasi
dari kedaulatan wilayah suatu negara, dan
mempunyai peranan penting dalam penentuan
batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber
kekayaan alam, serta menjaga keamanan dan
keutuhan wilayah. Idealnya wilayah perbatasan
juga sekaligus berfungsi sebagai “frontier” yaitu
sebagai wilayah yang dapat berfungsi juga untuk
memperluas pengaruh (sphere of influence) dalam
bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta
pertahanan dan keamanan terhadap negaranegara di sekitarnya, karenanya pembangunan
wilayah perbatasan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan namun juga krusial dalam
pembangunan nasional yang meliputi semua
aspek kehidupan.
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Di Indonesia terdapat 3 lokasi/wilayah dengan
perbatasan darat yaitu dengan Malaysia, Papua
Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan
yang berupa laut terjadi antara Indonesia
dengan 11 negara yaitu India, Thailand, Malaysia,
Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Federal
State of Micronesia, Papua Nugini, Timor Leste
dan Australia. Untuk perbatasan udara mengikuti
perbatasan darat dan perbatasan teritorial laut
antar negara.
Pembangunan infrastruktur tidak hanya
dilakukan pada kawasan yang telah berkembang,
Kementerian PUPR terus melanjutkan
pembangunan infrastruktur pada kawasan
perbatasan, pulau-pulau kecil dan terdepan. Hal ini
merupakan bagian dari Nawacita Pemerintah untuk
membangun Indonesia dari pinggiran.
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Sampai dengan tahun 2019, Kementerian PUPR
telah menyelesaikan pembangunan Tujuh Pos
Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yakni 3
PLBN di Provinsi Kalimantan Barat (Entikong,
Badau, dan Aruk), 3 PLBN di Provinsi NTT
(Motaain, Motamassin, dan Wini) serta satu
PLBN di Provinsi Papua (Skouw).
Selanjutnya pada tahun 2019, Kementerian
PUPR akan membangun 4 PLBN Terpadu dari
11 PLBN yang diatur dalam Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara
Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di
Kawasan Perbatasan. 4 PLB tersebut meliputi
PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat, Sota di Kabupaten
Merauke Provinsi Papua dan 2 PLBN di Kabupaten
Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yakni Sei
Pancang Sebatik dan Long Midang.
Tujuh PLBN lainnya yang akan dibangun tahap
selanjutnya yakni PLBN Serasan di Kabupaten
Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Oepoli di
Kabupaten Kupang dan Napan di Kabupaten
Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Yetetkun Distrik Waropko di Kabupaten
Boven Digoel Provinsi Papua, Long Nawang di
Kabupaten Malinau, Jasa-Sei Kelik di Kabupaten
Sintang, dan Labang di Kabupaten Nunukan di
Provinsi Kaltim.
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Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional
KSPN Mandalika
Kementerian PUPR turut mendukung
pengembangan 10 Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN) yang disebut
sebagai 10 “Bali baru” guna mencapai target
kunjungan 20 juta wisatawan asing ke
Indonesia. Sektor pariwisata menjadi salah
satu program Pemerintahan Indonesia Maju
untuk meningkatkan devisa dan investasi.
Untuk meningkatkan akselerasi
pengembangan destinasi wisata kelas dunia,
Kementerian PUPR akan fokus pada lima
KSPN Super Prioritas yaitu Danau Toba,
Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, serta
Manado Bitung-Likupang.
Disamping infrastruktur, Kementerian PUPR
akan membangun ruang-ruang publik
(termasuk rest area, parkir, pedestrian,
dan penataan kawasan) untuk mendukung
kegiatan produktif sektor pariwisata,
seperti cafe, restoran, penginapan, ataupun
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lokasi penjualan cinderamata pada
masing-masing destinasi wisata sesuai
dengan tata ruang. Untuk pembangunan
infrastruktur PUPR berupa jalan akses
menuju lokasi wisata, jalan di lokasi
wisata, air baku, sanitasi, drainase dan
persampahan.
Kementerian PUPR membangun jalan
bypass sepanjang 17 km dengan lebar
50 meter, 4 lajur dilengkapi trotoar dan
median jalan. Jalan Bypass tersebut
juga akan mendukung sirkuit MotoGP
yang juga akan dibangun di kawasan
Mandalika. Selain membangun jalan
bypass, Kementerian PUPR pada 2018
juga telah memberikan dukungan bagi
pengembangan KSPN Mandalika lewat
penataan kawasan wisata di Desa Kuta
dan sebagian di Dusun Gerupuk, Desa
Selong, Lombok Tengah.
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KSPN LABUAN BAJO

Pada tahun 2019, dilakukan penataan kawasan
berupa pembangunan gerbang, arena skateboard,
bangunan nelayan, arena olahraga dan amphiteather
Dusun Gerupuk serta penataan daerah kampung
nelayan. Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi
wisata unggulan di Indonesia ke depan akan
berubah wajahnya dengan adanya kegiatan penataan
kawasan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR
pada tahun 2020, salah satunya adalah melanjutkan
Penataan kawasan Waterfront Labuan Bajo untuk
mendukung peningkatan jumlah dan lama kunjungan
wisatawan. Pasalnya, Labuan Bajo yang berada di
Pulau Flores itu, merupakan gerbang bagi wisatawan
yang ingin meneruskan eksplorasinya hingga ke
Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar.
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Upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke
Labuan Bajo dilakukan secara bertahap, dengan
pembenahan infrastruktur yang akan menjadi
prioritas. Lima penataan Zona Waterfront dimaksud
kini akan memasuki tahap lelang yang terdiri atas
Zona A Bukit Pramuka, Zona B Kampung Air, Zona C
Dermaga, Zona D kawasan Pantai Marina (Inaya Bay),
Zona E Kampung Ujung. Penataan Waterfront Labuan
Bajo di 5 zona tersebut meliputi Pengembangan Zona
A yang dilakukan dengan membangun promenade
atau zona pejalan kaki, dilengkapi dengan fasilitas
yang nyaman, termasuk taman, kios-kios dan
menara pandang di Bukit Pramuka.

Dukungan Infrastruktur
KSPN Labuan Bajo Tahun 2020
Total anggaran Rp. 1,31 triliun

Bidang

Bidang

Bidang

Bidang

Sumber Daya Air

Jalan & Jembatan

Permukiman

Perumahan

Rp67.7 miliar

Rp420.1 miliar

Rp646.3 miliar

Rp174.5 miliar

pembangunan

peningkatan

penataan

pembangunan

sarpras pengaman

jalan Kawasan

Kawasan Pantai

baru rumah

pantai Lohbuaya

Pariwisata

Marina-Bukit

swadaya

Pulau Rinca

Waecicu dan

Pramuka dan

pariwisata di

pembangunan

penataan

Kabupaten

jalan akses

Kawasan Puncak

Manggarai Barat

pelabuhan

Waringin

Untuk mendukung penataan Waterfront Labuan
Bajo, Kementerian PUPR antara lain juga melakukan
peningkatan jalan, penataan trotoar, dan drainase
pada ruas Jalan Soekarno Hatta atas dan bawah,
termasuk Jalan Pantai Pede. Di kawasan ini juga
dilengkapi jalur pedestrian yang nyaman dengan
desain artistik seperti pencahayaan (lighting) dan
street furniture dengan konsep walking distance.

termasuk jalan akses ke kawasan pariwisata Batu
Cermin dan jalan akses ke kawasan pariwisata
Waecicu sepanjang 4 km.
Ruas jalan yang direncanakan dibangun untuk
mendukung KSPN Labuan Bajo yakni Jalan Lintas
Utara (Lintura) Flores sepanjang 33 km. Biaya yang
diperlukan untuk peningkatan dan pembangunan
jalan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 420 miliar.

Tahun 2020 akan dilakukan peningkatan pada
beberapa ruas jalan, yaitu pada Jalan Nasional
Labuan Bajo – Malwatar sepanjang 65,27 km, jalan
akses Pariwisata Labuan Bajo sepanjang 12,76 km
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KSPN Danau Toba
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) membangun sejumlah infrastruktur untuk mendukung
pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
(KSPN) Danau Toba, Sumatera Utara menjadi destinasi wisata
skala internasional. Infrastruktur yang dibangun antara lain
pembangunan jalan lingkar Samosir, Jembatan Tano Ponggol,
revitalisasi Danau Toba, embung, instalasi pengolahan air,
sanitasi, dan penataan kawasan tepi Danau Toba.
Kementerian PUPR juga akan melakukan penataan pedestrian
Pesanggrahan Bung Karno yang pernah menjadi rumah
pengasingan Presiden pertama Indonesia tersebut. Penataan
pedestrian juga akan dilakukan di area Pasar Sisi Danau Toba
di Parapat. Untuk menambah ruang terbuka pada wilayah
tersebut.
Kementerian PUPR terus meningkatkan kemantapan ruas
jalan. Ketersediaan infrastruktur jalan dengan kondisi mantap
akan mengakselerasi pengembangan destinasi wisata
setempat dan memudahkan wisatawan mencapai lokasi
wisata. Target penanganan ruas jalan Danau Toba pada tahun
2019 sepanjang 487,27 Km meliputi pekerjaan preservasi dan
pelebaran Jalan Pangururan-Ambarita-Tomok-Onan Runggu
(76,9 Km), Jalan Tele-Pangururan-Nainggolan-Onan Runggu
(69 Km), Jalan Tebing Tinggi-Pulua Siantar-Parapat (109,9 km).
Selain itu juga dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin 3
titik jembatan di Jalan Batas Kabupaten Dairi-Dolok SanggulSiborong Borong-Batas Kabupaten Tobasa-Silimbat-ParapatSilangit-Bandara Silangit (2,02 Km) dengan biaya Rp 2,37
miliar dan 2 titik jembatan di ruas Batas Provinsi Aceh-Batas
Kota Sidikalang Panji-Merek-Batas Kabupaten Dairi-Batas
Kabupaten Samosir dan Jalan Dalam Kota Sidikalang (378,4
meter) serta penggantian Jembatan Tano Ponggol sepanjang
170 meter. Dari total panjang ruas Jalan Danau Toba 487,27
Km, hingga akhir tahun 2019 progres fisik penanganannya
mencapai 56% atau sepanjang 296,15 Km.
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Kementerian PUPR sudah membuat program
pengembangan KSPN Danau Toba. Program
tersebut merupakan program terpadu dari
seluruh sektor yang sudah kita survei. Ini belum
termasuk kawasan Kaldera, untuk menarik
investor di Kaldera kita akan programkan
pembangunan jalan Dengan kunjungan hari ini
dan dilanjutkan oleh rencana tinjauan Presiden,
akan memperhalus program untuk mengubah
wajah kawasan Danau Toba menjadi lebih
tertata.
M. Basuki Hadimuljono

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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KSPN Borobudur
Kementerian PUPR mendukung percepatan
pengembangan infrastruktur di Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan
sekitarnya. Dukungan infrastruktur PUPR dilakukan
untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan mancanegara (Wisman) dan domestik.
Untuk mendukung capaian sasaran 2019 dilakukan
penanganan infrastruktur PUPR, yakni pengembangan
konektivitas, pengembangan infrastruktur permukiman,
pengelolaan sumber daya air dan penyediaan
perumahan.
Penanganan konektivitas, diantaranya ada rehabilitasi
Jalan Tanjung Japuan-Mendut, preservasi pelebaran
jalan menuju Standar Pringsurat-Secang-Bts.Yogya,
termasuk pemeliharaan rutin Jalan Keprekan-Borobudur.
Terkait pengembangan infrastruktur permukiman,
dilakukan penataan Kawasan Wisata Candi Mendut dan
penataan Kawasan Candi Pawon, serta pembangunan
drainase mendukung KSPN Borobudur.
Selanjutnya upaya untuk mengingkatkan kualitas KSPN
Borobudur, dilakukan kegiatan peningkatan kualitas
permukiman kumuh perkotaan Perkotaan Kawasan
Gajahwong dan Kawasan Code (Sorosutan), optimalisasi
Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Dlingo,
peningkatan infrastruktur air limbah terpusat Sewon,
pengembangan permukiman perdesaan Kabupaten
Magelang, optimalisasi SPAM di Kawasan Sermo,
serta pembangunan TPS3R di Kabupaten Magelang.
Untuk mendukung kebutuhan air baku, pembangunan
beberapa jaringan air baku dilaksanakan di Kawasan
Perekonomian Terpadu Kabupaten Kulon Progo,
Pembangunan Embung Desa Wanurejo Kecamatan
Borobudur, pembangunan perkuatan Tebing Sungai
Gajah Wong, pembangunan perkuatan Tebing Sungai
Winongo Kecil, pembangunan Bendung Kamijoro.
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Kita ingin melakukan penataan di
KSPN Borobudur dan sekitarnya, hal
ini dilakukan agar dapat semakin
menarik minat kunjungan wisatawan
yang dampaknya diharapkan mampu
meningkatkan devisa negara dari sektor
pariwisata. Sarana dan prasarana yang
ada di KSPN Borobudur dan sekitarnya
perlu ditingkatkan, mulai dari penataan
pasar seni, peningkatan toilet umum
kelas premium, serta sarana penunjang
lainnya yang membuat kawasan candi
lebih menarik.
Hadi Sucahyono
Kepala BPIW
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KSPN Manado-Likupang
Kementerian PUPR telah memprogramkan penataan
kawasan Pulau Bunaken, Kota Manado dan Pantai
Paal, Kabupaten Minahasa Utara di Sulawesi Utara
yang termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (KSPN) Prioritas Manado-Likupang.
Penataan KSPN Manado-Likupang bertujuan untuk
meningkatkan kunjungan wisatawan asing dan
domestik serta menciptakan pariwisata bahari yang
kental dengan budaya lokal dan representatif bagi
wisatawan berkelas dunia.
Penataan kawasan Pulau Bunaken dilakukan dengan
merenovasi tourism trail yang meliputi mangrove
trail, beach walk, dan boulder. Fasilitas permukiman
meliputi gerbang permukiman, jalur pedestrian
dan kendaraan, jalur kendaraan depan lapangan
olah raga, penerangan jalan, dan street furniture.
Kementerian PUPR juga membangun kawasan
dermaga wisata yang meliputi ruang penerima tamu,
terminal building, ruang budaya dan landmark, galeri
wisata serta parkir untuk ojek dan becak motor dan
homestay untuk percontohan.
Dengan penataan dan penambahan beberapa
fasilitas baru di Pulau Bunaken akan meningkatkan
kapasitas tampung pengunjung di area dermaga
sebanyak 2.000 pengunjung, jalur pendestrian
sebanyak 15.000 orang/hari, dan fasilitas tourism
trail menampung 1.000 pengunjung.
Untuk penataan Pantai Paal yang berada di Desa
Likupang, Minahasa Utara, Kementerian PUPR pada
2020 menganggarkan Rp 88,2 miliar untuk beberapa
pekerjaan seperti entrance dan landmark, area
parkir (kapasitas 96 kendaraan), penataan PKL dan
pembangunan souvenir shop (205 kios), sport area
dan children playground, water theme park dan
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dermaga, beach walk dan jogging track, fasilitas umum
dan tempat ibadah, jalan akses, sanitasi dan air bersih
serta menara pengawas.
Dukungan infrastruktur ini selain memperindah Pantai
Paal sebagai salah satu destinasi wisata bahari di
Sulawesi Utara, juga akan meningkatkan kenyamanan
dan kapasitas pengunjung hingga 5.000 orang/hari.
Selain itu juga meningkatkan kapasitas pengunjung pada
fasilitas cultural space dengan menampung sekitar 1.000
orang dan kawasan coral bridge and deck (dermaga)
untuk melayani sekitar 1.000 orang.
Selain di Pantai Paal, Kementerian PUPR juga
membangun beberapa infrastruktur untuk mendukung
pariwisata KSPN Likupang. Beberapa pekerjaan
merupakan lanjutan pada 2019 seperti pelebaran jalan
menuju standar pada ruas Jalan Girian (Bitung)-Likupang
(tahap 2) sepanjang 5 Km dari total 38.4 km keseluruhan,
dimana tahun sebelumnya (tahap 1) telah dikerjakan
sepanjang 7,9 Km. Sebelumnya Preservasi Jalan Girian
(Bitung)-Likupang telah dikerjakan sepanjang 37 Km s
erta penggantian Jembatan Marinsow dengan panjang 13
meter dan lebar 7 meter.
Dukungan di bidang Sumber Daya Air (SDA) meliputi
pembangunan embung sebagai tampungan air dengan
kapasitas 400 m3 dan sumur bor dengan kedalaman 120
meter untuk mendukung penyediaan air baku di Desa
Kinunang, Desa Pulisan, dan Desa Marinsow. Saat ini
pekerjaannya berada pada tahap survei lokasi.
Pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Sungai
Likupang sepanjang 1 Km dan peningkatan kapasitas
Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang saat ini hanya 15 liter/
detik untuk menjangkau di Desa Winuri, Desa Wineru, dan
Desa Maen.
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GAGASAN PEMINDAHAN
IBUKOTA NEGARA

Wacana pemindahan ibukota di Indonesia telah lama
direncanakan. Banyak permasalahan di Jakarta yang
melatar belakangi wacana ini. Masalah yang terlalu
kompleks di Jakarta disebabkan oleh perkembangan
Jakarta yang tidak seimbang. Pembangunan Jakarta
sebagai ibukota berdampak pada pembangunan
ekonomi yang terlalu memusat sehingga
menimbulkan adanya sentralisasi ekonomi nasional.
Hal ini menyebabkan Jakarta semakin dipadati oleh
para pendatang dari berbagai daerah yang berharap
dapat memperbaiki kehidupan ekonominya sehingga
menyebabkan tingginya arus urbanisasi. Besarnya
jumlah penduduk yang ditambah dengan tingginya
arus urbanisasi menyebabkan timbulnya berbagai
masalah demografi di Jakarta.
Pada satu sisi, pemindahan kota pusat pemerintahan
Indonesia dan pusat kegiatan lembaga-lembaga
negara ke salah satu lokasi di Kalimantan akan
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melahirkan episentrum baru yang mendekati
sebagian besar kawasan kawasan tertinggal tertinggal
dan kawasan pinggiran yang selama ini tidak
pernah efektif dibangkitkan melalui proyek-proyek
pembangunan, seperti transmigrasi, percepatan
pembangunan daerah tertinggal, percepatan
pembangunan kawasan timur Indonesia dan
sebagainya.
Di sisi lain, pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan
memudahkan pemerintah menata kota Jakarta dan
kota-kota besar lain di Jawa yang terus-menerus
menjadi tujuan para imigran baru dari berbagai
daerah serta menghindari kondisi lingkungan
yang semakin menurun daya dukung alamnya dan
dihadapkan pada kondisi semakin meningkatnya
jumlah penduduk di Jawa yang saat ini sudah
mencapai 59 persen dari total penduduk nasional.

Pemindahan ibu kota negara tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2020-2024. Rencana pemindahan
ibukota negara bertujuan untuk melakukan
pemerataan pembangunan dan pembentukan
sistem birokrasi yang menjangkau seluruh
wilayah di Indonesia.
Kalimantan Timur adalah daerah yang dipilih
sebagai ibu kota yang baru. Kalimantan Timur,
khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara
dan Kabupaten Kutai Kartanegara dipilih
menjadi lokasi ibu kota karena letaknya
yang strategis dan berada di tengah-tengah
Indonesia. Alasan lainnya adalah lokasi ibu
kota yang baru berdekatan dengan wilayah
perkotaan yang sudah berkembang seperti
Balikpapan dan Samarinda. Infrastruktur di
daerah tersebut juga sudah relatif lengkap

dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah
seluas 180 ribu hektar. Alasan lain adalah
Kalimantan Timur memiliki risiko bencana
alam yang minimal, baik banjir, tsunami,
kebakaran hutan, gunung merapi maupun
tanah longsor.
Dalam rangka percepatan pembangunan Ibu
Kota Negara, Kementerian PUPR memiliki
peran vital dalam proses perwujudannya,
antara lain pada tahap awal melakukan
perhitungan kebutuhan infrastruktur,
menyelenggarakan sayembara konsep
IKN, menyiapkan rencana teknis (DED) IKN,
membangun konektivitas dan penyediaan
air baku untuk mendukung IKN, diataranya
pembangunan jembatan Pulau Balang II dan
Bendungan Sepaku Semoi.
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Konsep Negara Rimba Nusa, Juara 1 Desain Ibu Kota Negara

118

JENDELA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PUPR

PEMENANG UTAMA & DESAIN IBU KOTA NEGARA BERJUDUL NAGARA RIMBA NUSA
Ketua: Sibarani Sofian; Anggota: Ardzuna Sinaga, Rahman Andra Wijaya, Vincentius Hermawan, Winarko Hadi Susilo,
Tedy Murtedjo, Scott Christopher Dunn, Li Xiao Qing, Poh Seng Tiok, Jason David Zlotkowski
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Jadwal Pelaksanaan Pembangunan
Infrastruktur dan Bangunan Khusus IKN
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Kinerja Administrasi dan Keuangan
Kementerian PUPR berhasil mencatatatkan
tren positif dalam memasuki triwulan keempat
Tahun Anggaran 2019. Nilai Kinerja Anggaran
(NKA) 2019 menempati peringkat kedua untuk
Kementerian/Lembaga dengan kategori pagu
besar diatas 10 triliun.
Rincian anggaran tersebut meliputi alokasi
untuk pembangunan infrastruktur sumber daya
air Rp. 53,97 triliun dan Rp. 42,95 triliun bagi
peningkatan konektivitas. Untuk anggaran
lainnya digunakan bagi penataan Kawasan
permukiman sebesar Rp. 22 triliun, perumahan
sebesar Rp. 8,48 triliun, pengembangan
sumber daya manusia sebesar Rp. 525,2 miliar.
Selain itu dana untuk pembinaan konstruksi
sebesar Rp. 725 miliar, pembiayaan
infrastruktur Rp. 263,8 miliar dan dukungan
manajemen, pengawasan serta pengembangan
inovasi sebesar Rp.1,08 triliun.
Pada tahun 2020, Kementerian PUPR akan
melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis
khususnya bidang infrastruktur. Hal ini untuk
mendukung pencapaian Prioritas Nasional,
yaitu infrastruktur dan pemerataan wilayah
serta ketahanan pangan, air, energi, dan
lingkungan hidup.

Kami akan melaksanakan tugas
dan amanah dengan penuh
tanggung jawab dan senantiasa
memperhatikan target, baik di
dalam RPJMN, Renstra Kementerian
PUPR, direktif Presiden termasuk
aspirasi anggota DPR RI.
M. Basuki Hadimuljono

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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Prioritas Nasional tersebut dilaksanakan antara
lain melalui program pengelolaan sumber daya
air nerupa peningkatan kuantitas, kualitas dan
aksesibilitas air yang mencakup pembangunan
bendungan yang sedang dikerjakan (on-going)
sebanyak 49 bendungan.
Besaran anggaran juga digunakan untuk
mendukung lima Kawasan strategis pariwisata
nasional (KSPN) super prioritas, infrastruktur
pendukung PON XX di Papua serta dukungan
infrastruktur Pendidikan dan pasar.

Realisasi Anggaran 2019
Berdasarkan Unit Organisasi
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Mewujudkan Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi
Publik Kementerian PUPR
yang Cepat, Tepat dan
Sederhana
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Pengembangan
Organisasi dan SDM

04.
PROFIL PPID KEMENTERIAN PUPR

Pengembangan
Organisasi dan SDM
PPID Kementerian PUPR
memiliki maklumat, yaitu
'menyediakan informasi
publik dengan cepat, tepat,
dan sederhana sesuai
standar pelayanan informasi
publik serta ketentuan
peraturan perundangundangan, secara
transparan dan bertanggung
jawab.
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Sejarah dan Perkembangan PPID
Kementerian PUPR berkomitmen dalam mewujudkan
penyelenggaraan negara yang transparan dan
akuntabel, serta memenuhi hak masyarakat atas
informasi publik dengan mengimplementasikan
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Undang-undang ini mengamanatkan badan publik
untuk :
1. Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
2. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar
Informasi Dikecualikan (DIK); serta
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pelayanan Informasi PUblik

Atas dasar undang-undang tersebut, Kementerian
PUPR membentuk PPID melalui Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 156/KPTS/M/2011 tentang
Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian PUPR yang ditindaklanjuti dengan
menyusun DIP dan DIK melalui Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 391/KPTS/M/2011 tentang
Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk menjalankan
fungsi PPID selanjutnya diterbitkan Surat Edaran
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SE/M/2014
tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian
Pekerjaan Umum.
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Setelah PPID berjalan lima tahun, pada tahun
2016, terjadi perubahan nomenklatur. Kementerian
Pekerjaan Umum digabung dengan Kementerian
Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Perubahan
ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun
2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.
Berbeda dengan Kementerian PU yang sudah
mengimplementasikan 3 amanat UU KIP,
Kementerian Perumahan Rakyat baru memiliki
aturan mengenai struktur PPID saja. Yakni Keputusan
Menteri Perumahan Rakyat Nomor 111 tahun
2012 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Perumahan Rakyat. Untuk
mengakomodasi perubahan tersebut, dilakukan
penyesuaian struktur PPID yang terpadu yang
diatur dalam Keputusan Menteri PUPR No 674/
KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Struktur Organisasi
dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian PUPR.

Kelembagaan PPID
Dalam menjalankan fungsi PPID di Kementerian
PUPR, secara kelembagaan Menteri berkedudukan
sebagai Pembina PPID. Sedangkan atasan
PPID dijabat oleh Sekretaris Jenderal. Tugas
dan kewenangan Menteri tidak pada hal teknis
administratif, tapi lebih pada menetapkan kebijakan
dan perangkat peraturan PPID, serta fungsi
pembinaan PPID.
Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran
Masyarakat berkedudukan sebagai PPID Utama yang
menjalankan fungsi mengkoordinasikan segala hal
terkait sistem pengelolaan dan pelayanan informasi
publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh PPID
terdapat Tim Pertimbangan PPID yang diisi oleh
pejabat setingkat Eselon 1 dan Tim Konsultasi PPID
yang diisi oleh seluruh sekretaris unit organisasi
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di lingkungan Kementerian PUPR. Pada tingkat
pelaksana, PPID terdiri dari Pelaksana PPID Pusat dan
Pelaksana PPID Daerah.

Tugas dan Fungsi
PPID Kementerian PUPR mempunyai visi pengelolaan
dan pelayanan informasi publik yaitu “Mewujudkan
Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat yang Cepat, Tepat dan
Sederhana”.
Adapun misi Kementerian PUPR dalam pengelolaan
dan pelayanan informasi, diantaranya :
1. Menyediakan pelayanan informasi publik dengan
sistem penyediaan layanan informasi secara
cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk
teknis standar layanan informasi publik.
2. Menyediakan sumber daya manusia dan
infrastruktur pelayanan informasi yang memadai.
3. Senantiasa melayani pemohon informasi
secara santun, transparan, dan bertanggung
jawab.
Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 674/
KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Struktur Organisasi
dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian PUPR, tugas dan fungsi
PPID Kementerian PUPR adalah :
1. Mengkoordinasikan penyusunan Standar
Operasional Prosedur, yang selanjutnya disebut
SOP, tentang pengumpulan, pendokumentasian
dan pelayanan informasi publik, serta penanganan
penyelesaian sengketa informasi;
2. Mengkoordinasikan penyusunan dan
pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar
Informasi yang Dikecualikan;

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sumber : Kepmen PUPR no 675/2015
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3. Mengkoordinasikan dan melakukan uji
konsekuensi terhadap informasi yang
dikecualikan;
4. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan,
pendokumentasian dan pengamanan informasi
publik;
5. Merencanakan, mengorganisasikan,
melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan
pelayanan informasi, serta penyelesaian
sengketa informasi publik;
6. Mengembangkan kapasitas kelembagaan
dan pejabat fungsional dan/atau petugas
pengelolaan informasi dalam rangka peningkatan
kualitas layanan informasi publik;
7. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap
informasi publik yang ditutup untuk dapat
melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya, atau sebaliknya;
8. Menyebarluaskan informasi publik melalui media
komunikasi dan publikasi;
9. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dan pelayanan informasi untuk
disampaikan kepada Pembina PPID dan Komisi
Informasi Pusat

Kami siap meningkatkan
pelayanan informasi publik
Kementerian PUPR melalui
dukungan perangkat kebijakan,
tata laksana yang efektif dan
efisien, SDM berkualitas, sarana
prasarana yang memadai
serta teknologi informasi yang
mumpuni.
Anita Firmanti
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR
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Kebijakan Penyelenggaraan
Pelayanan Informasi Publik
Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. 04/SE/
SJ/2019: Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Layanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
Terkait dengan tugas dan tanggung jawab PPID
dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi
publik serta dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik, menjamin hak
masyarakat atas akses informasi, meningkatkan
pelayanan informasi publik serta dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,
menjamin hak masyarakat atas akses informasi,
meningkatkan pelayanan informasi publik kepada
masyarakat, dan menyusun, menetapkan, serta
menerapkan standar pelayanan, dibutuhkan sebuah
pedoman penyelenggaraan infromasi publik
Kementerian PUPR untuk menjamin kemudahan
dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat
dan dapat menghasilkan pelayanan yang lebih
mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam
administrasi pelayanan, sejalan dengan Peraturan
Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tetang pelaksanaan
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
Surat Edaran ini sebagai acuan setiap unit organisasi
Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan layanan
informasi publik untuk mewujudkan pelayanan
informasi publik yang berkualitas kepada pengguna
dan pemohon informasi secara akurat, tepat waktu
dan berbiaya ringan.

Surat Edaran ini memuat mengenai :
1. Prosedur penyusunan dan penetapan daftar
informasi publik;
2. Prosedur uji konsekuensi;
3. Prosedur pendokumentasian informasi publik
dan informasi yang dikecualikan;
4. Prosedur pemutakhiran informasi publik;
5. Prosedur pengelolaan pelayanan informasi
publik;
6. Prosedur penanganan keberatan; dan
7. Prosedur penanganan sengketa informasi publik.
Keputusan Menteri PUPR No. 674/KPTS/M/2015
Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian PUPR
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 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.
Keputusan Menteri PUPR No. 450/KPTS/M/2017
Tentang Daftar Informasi Wajib Disediakan dan
Diumumkan di Kementerian PUPR
Dalam konteks informasi publik, sebagaimana
diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah no. 61 Tahun
2010 sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
terdapat tiga kategori informasi yaitu (1) Informasi
yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara
Berkala; (2) Informasi yang Wajib Diumumkan Secara
Serta Merta; dan (3) Informasi Publik yang Wajib
Tersedia Setiap Saat.

Guna menerjemahkan peraturan tersebut dalam
lingkup informasi publik Kementerian PUPR, maka
pada tanggal 4 Juli 2017, dikeluarkan Kepmen PUPR
No. 450/KPTS/M/2017 Tentang Daftar Informasi Wajib
Disediakan dan Diumumkan Di Kementerian PUPR.
Bagian lampiran dari regulasi tersebut berisi rincian
informasi dalam kategori-kategori dimaksud
sesuai dengan unit kerja/unit organisasi/UPT/
Balai. Peraturan ini menjadi acuan pengelolaan
dan pelayanan informasi publik sesuai dengan
permohonan yang diajukan oleh masyarakat
umum, baik individu maupun kelembagaan, yang
membutuhkan informasi publik Kementerian PUPR
untuk berbagai keperluan.
Keputusan Menteri PUPR No. 451/KPTS/M/2017
Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di
Kementerian PUPR
Selain jenis informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan terdapat jenis kategori lainnya yaitu
informasi yang dikecualikan. Berkaca pada UndangUndang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP), informasi yang
dikecualikan adalah kategori informasi yang bersifat
rahasia dan tidak dapat diakses publik sesuai
dengan Pasal 17 UU KIP. Jika dibuka, informasi yang
dikecualikan beresiko:
(1) Menghambat proses penegakan hukum
(2) Mengganggu perlindungan HAKI dan dan
perlindungan atas persaingan yang tidak sehat
(3) Membuka rahasia pribadi
(4) Memorandum atau surat-menyurat antar
lembaga atau intralembaga yang bersifat rahasia
dan tidak boleh dibuka kecuali atas perintah
komisi informasi atau putusan pengadilan.
(5) Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan
(6) Rahasia jabatan
(7) Belum dikuasai atau didokumentasikan.
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Diagram Perkembangan Internal PPID Kementerian PUPR
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Proses uji konsekuensi yang harus dilalui jika
terdapat permohonan terhadap informasi tersebut.
Uji konsekuensi adalah pengujian atas implikasi
atau konsekuensi yang timbul jika suatu informasi
diberikan. Uji konsekuensi sekaligus merupakan
upaya mempertimbangkan apakah membuka
informasi tersebut akan (1) lebih membahayakan
ketimbang memberikan manfaat, atau (2) melindungi
kepentingan lebih besar jika informasi tetap
dikecualikan.
Dalam prosesnya, penyusunan daftar informasi
publik disusun melalui tahapan yang memakan waktu
hingga dua tahun, melibatkan partisipasi seluruh
unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR.
Tahapannya terdiri dari focus group discussion (FGD),
Workshop, inventarisasi informasi publik masingmasing unit organisasi, pengelompokan klasifikasi
informasi seusai dengan UU KIP, uji konsekuensi/
landasan/alasan penyebarluasan sebuah informasi,
kunjungan verifikasi lapangan, pleno untuk
mengetahui kesesuaian informasi tertentu, konsultasi
dengan KI Pusat guna mendapatkan masukan terkait
daftar informasi, dan proses legalisasi melalui lembar
kendali persetujuan setiap unit organisasi.

SDM Pengelola PPID
Kementerian PUPR
Cakupan dan ruang lingkup kerja yang berbedabeda antar unit organisasi di Kementerian PUPR
mempengaruhi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
yang dialokasikan untuk Pelaksana PPID. Masingmasing Pelaksana PPID 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 13
Pelaksana PPID di unit organisasi bervariasi mulai
dari 1 orang hingga 6 orang. Namun tidak semua PNS
di Pelaksana PPID pada unit-unit organisasi memiliki
kompetensi yang sama. Ada Pelaksana PPID yang
sudah memiliki staf dengan kualifikasi pendidikan
sarjana komunikasi dan sarjana teknologi informasi
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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 Pelaksana PPID. Namun tidak
semua Pelaksana PPID memiliki staf PNS. Terdapat
empat Pelaksana PPID tidak memiliki staf non PNS,
yaitu Pelaksana PPID Badan Pengelolaan Jalan
Tol (BPJT), Pelaksana PPID Balitbang, Pelaksana
PPID Ditjen Cipta Karya dan Pelaksana PPID Ditjen
Sumber Daya Air. Sementara Pelaksana PPIDdari
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.
Dari 13 Unit organisasi di Kementerian PUPR,
semuanya sudah memiliki Pelaksana PPID yang
dijabat oleh pejabat setingkat pejabat administrator.
Hampir semua Pelaksana PPID sudah memiliki
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 Bagian Umum dan Data. Layanan informasi yang
diberikan tiap Pelaksana PPID pada masing-masing
unit organisasi memiliki cakupan yang berbedabeda. Ada beberapa unit organisasi yang memiliki
unit pelaksana teknis (UPT) atau Balai di daerahdaerah.
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. 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.

Staf PNS Pada Pelaksana PPID
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Pelaksana PPID Daerah yang Tersebar di Seluruh Wilayah Kerja Kementerian PUPR

Daftar Pelaksana PPID Daerah

Unit Kerja
Ditjen Sumber
Daya Air

136

Pelaksana
PPID

Lokasi

Balai Besar Wilayah
Sungai Sumatera
VIII Palembang

Pelaksana
PPID

Lokasi

Palembang

Balai Wilayah
Sungai Sumatera III
Pekanbaru

Pekanbaru

Balai Besar Wilayah
Sungai Citarum

Bandung

Padang

Balai Besar Wilayah
Sungai Cimanuk
Cisanggarung

Cirebon

Balai Wilayah
Sungai Sumatera V
Padang

Jambi

Balai Besar Wilayah
Sungai Pemali
Juana

Semarang

Balai Wilayah
Sungai Sumatera VI
Jambi

Balai Besar Wilayah
Sungai Bengawan
Solo

Surakarta

Balai Besar Wilayah
Sungai Brantas

Surabaya

Balai Besar
Wilayah Sungai
Pompengan
Jenebarang

Makassar

Balai Besar Wilayah
Sungai Serayu
Opak

Yogyakarta

Balai Besar Wilayah
Sungai Mesuji
Sekampung

Bandar Lampung

Balai Besar Wilayah
Sungai Ciliwung
Cisadane

DKI Jakarta

Balai Besar Wilayah
Sungai Cidanau,
Ciujung, Cidurian

Banten

Balai Besar Wilayah
Sungai Citanduy

Unit Kerja

Balai Wilayah
Sungai Sumatera
VII Bengkulu

Bengkulu

Balai Wilayah
Sungai Kalimantan
I Pontianak

Pontianak

Balai Wilayah
Sungai Kalimantan
II Kuala Kapuas

Kuala Kapuas

Balai Wilayah
Sungai Kalimantan
III Samarinda

Samarinda

Balai Wilayah
Sungai Sulawesi I
Manado

Manado

Balai Wilayah
Sungai Sulawesi II
Gorontalo

Gorontalo

Balai Wilayah
Sungai Sulawesi
III Palu

Palu

Kendari

Jawa Barat

Balai Wilayah
Sungai Sulawesi IV
Kendari

Balai Wilayah
Sungai Sumatera I
Banda Aceh

Banda Aceh

Balai Wilayah
Sungai Bali Penida

Bali

Balai Wilayah
Sungai Sumatera II
Medan

Medan
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Balai Wilayah
Sungai Nusa
Tenggara I
Mataram

Mataram

Unit Kerja

Ditjen Bina Marga

Pelaksana
PPID

Lokasi

Balai Wilayah
Sungai Nusa
Tenggara II Kupang

Kupang

Balai Wilayah
Sungai Maluku
Utara

Maluku Utara

Balai Wilayah
Sungai Papua

Papua

Balai Wilayah
Sungai Sumatera IV
Batam

Batam

Balai Wilayah
Sungai Maluku

Maluku

Balai Wilayah
Sungai Papua
Marauke

Papua Marauke

Balai Besar
Pelaksana Jalan
Nasional VI Jakarta

Jakarta

Balai Besar
Pelaksana Jalan
Nasional VIII
Surabaya

Surabaya

Balai Besar
Pelaksana Jalan
Nasional XI
Banjarmasin

Banjarmasin

Unit Kerja

Pelaksana
PPID
Balai Besar
Pelaksana Jalan
Nasional II Medan

Lokasi
Medan

Balai Besar
Pelaksana Jalan
Nasional V
Palembang

Palembang

Balai Besar
Pelaksana Jalan
Nasional VII
Semarang

Semarang

Balai Besar
Pelaksana Jalan
Nasional XIII
Makassar

Makassar

Balai Besar
Pelaksana Jalan
Nasional XVIII
Jayapura

Jayapura

Balai Besar
Pelaksana Jalan
Nasional III Padang

Padang

Balai Besar
Pelaksana Jalan
Nasional IV Jambi

Jambi

Balai Besar
Pelaksana Jalan
Nasional XII
Balikpapan

Balikpapan
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Unit Kerja
Ditjen Bina Marga

Pelaksana
PPID

Lokasi

Pelaksana
PPID

Lokasi

Balai Pelaksana
Jalan Nasional XIV
Palu

Palu

Balai Jasa
Konstruksi Wilayah
VI Makassar

Makassar

Balai Pelaksana
Jalan Nasional XV
Manado

Manado

Balai Jasa
Konstruksi Wilayah
VII Jayapura

Jayapura

Balai Pelaksana
Jalan Nasional XVI
Ambon

Ambon

Balai Penerapan
Teknologi
Konstruksi

Jakarta

Balai Material dan
Peralatan

Jakarta

Balai
Penelitian dan
Pengembangan
Perumahan
Wilayah I Medan

Medan

Balai
Penelitian dan
Pengembangan
Perumahan
Wilayah II
Denpasar

Denpasar

Balai
Penelitian dan
Pengembangan
Perumahan
Wilayah III
Makassar

Makassar

Puslitbang SDA
(Pusair)

Bandung

Puslitbang Jalan
dan Jembatan
(Pusjatan)

Ujung Berung

Puslitbang
Perumahan dan
Permukiman
(Puskim)

Bandung

Balai Pelaksana
Jalan Nasional I
Banda Aceh

Banda Aceh

Balai Pelaksana
Jalan Nasional IX
Mataram

Mataram

Balai Pelaksana
Jalan Nasional X
Kupang

Kupang

Balai Pelaksana
Jalan Nasional XVII
Manokwari
Ditjen Cipta Karya

Balai Teknik Air
Minum

Manokwari

Jakarta

Balai Teknik
Penyehatan
Lingkungan
Permukiman
Ditjen Bina
Konstruksi
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Balai Jasa
Konstruksi Wilayah
I Banda Aceh

Banda Aceh

Balai Jasa
Konstruksi Wilayah
II Palembang

Palembang

Balai Jasa
Konstruksi Wilayah
III Jakarta

Jakarta

Balai Jasa
Konstruksi Wilayah
IV Surabaya

Surabaya

Balai Jasa
Konstruksi Wilayah
V Banjarmasin

Banjarmasin
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Unit Kerja

Balitbang

Puslitbang
Kebijakan dan
Penerapan
Teknologi

Jakarta

Unit Kerja
BPSDM

Pelaksana
PPID
Balai DIklat
Wilayah I Medan
Balai DIklat
Wilayah II
Palembang
Balai DIklat
Wilayah III Jakarta

Lokasi
Medan
Palembang

Jakarta

Balai DIklat
Wilayah IV
Bandung

Bandung

Balai DIklat
Wilayah V
Yogyakarta

Yogyakarta

Balai DIklat
Wilayah VI
Surabaya

Surabaya

Balai DIklat
Wilayah VII
Bnajarmasin

Banjarmasin

Balai DIklat
Wilayah VIII
Makassar

Makassar

Balai DIklat
Wilayah IX
Jayapura

Jayapura

Pada tahun 2019, Sesuai Permen PUPR NO.05/
PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Permen
PUPR No.20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian
PUPR, telah dibentuk UPT/Balai baru yaitu Balai
Pengembangan Prasarana Wilayah (BPPW)
Ditjen Cipta Karya di 34 provinsi dan Balai
Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK)
di 34 konstruksi sehingga Pelaksana PPID di
Daerah menjadi bertambah menjadi total 155.
Pembinaan terhadap PPID baru ini menjadi
tantangan kedepan khususnya bagi Pembina
dan Atasan PPID Kementerian PUPR.
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Anggaran Pelaksana PPID Pusat
Dari sisi sumber biaya atau anggaran, besaran
anggaran juga mengacu pada tingkat kompleksitas
kerja dari masing-masing Pelaksana PPID di unitunit organisasi. Anggaran terkecil mulai dari Rp170
juta hingga Rp 6,8 miliar per tahun. Sumber dana
merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Pemerintah (APBN) 2019 yang sudah

ditetapkan untuk Kementerian PUPR. Dari hasil
monitoring dan survei ini terdapat beberapa
Pelaksana PPID yang merasa anggaran yang
dialokasikan untuk pelayanan informasi publik
selama setahun dinilai kurang. Terdapat beberapa
Pelaksana PPID yang ingin agar anggaran untuk
pelayanan informasi publik dapat ditingkatkan pada
tahun anggaran berikutnya.

Jumlah AnggAran Pelaksana PPID Pusat tahun 2019 (Rupiah)
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Proses dan Waktu Pelayanan
Tata cara pengelolaan informasi dan pemberian
layanan informasi untuk publik juga sudah
dilakukan dengan baik. Sudah ada petugas pada
setiap Pelaksana PPID mengunggah informasi
ke website dan juga ada pengelola data serta
dokumentasi. Selain itu, hampir semua Pelaksana
PPID sudah memiliki standart operating procedure
(SOP) pelayanan publik, mulai dari penerimaan
permohonan hingga penyelesaian permohonan.
Namun Pelaksana PPID BPSDM hingga saat ini belum

memiliki SOP, pertimbangannya karena pelayanan
lebih banyak untuk internal.
Untuk sarana dan prasarana dinilai sudah cukup
memadai. Semua Pelaksana PPID di Kementerian
PUPR sudah memiliki website untuk menampilkan
informasi yang dibutuhkan publik. Perangkat keras
(hardware) penunjang kinerja para staf juga sudah
cukup memadai. Waktu penyelesaian pelayanan
mulai dari permohonan hingga penyampaian
informasi kepada pemohon berlangsung antara 1
hingga 10 hari.

Estimasi Waktu Proses Pelayanan Informasi Publik
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Penguatan kelembagaan
merupakan salah satu
implementasi strategi Reformasi
Birokrasi yang dicanangkan
pemerintah, sebagai bagian dari
upaya meningkatkan pelayanan
publik
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Program, Prestasi
dan Capaian
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Program, Prestasi
dan Capaian
Kinerja pelayanan informasi publik merupakan
proses yang menyeluruh, dimulai dari perencanaan,
persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Bagian ini
akan memaparkan implementasi pelayanan informasi
publik berikut capaian-capaiannya. Sejauhmana
komitmen pelaksana pelayanan informasi publik
dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik
terefleksikan oleh implementasi pelayanan informasi
publik yang dikelola sepenuhnya oleh pelaksana PPID
di lingkungan Kementerian PUPR.

Prosedur Pelayanan Informasi
Publik
Pelayanan Informasi Publik ditetapkan berdasarkan
Surat Edaran Menteri PU Nomor 04 Tahun 2014
tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik Kementerian PU dan Surat Edaran Sekjen
PUPR Selaku Atasan PPID Nomor 4 Tahun 2019
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tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Informasi Publik Kementerian PUPR. Kedua
landasan regulasi tersebut menetapkan bahwa
Pelayanan Informasi Publik tidak bisa dilepaskan
dari Pengelolaan Informasi Publik. Ruang lingkupnya
terdiri dari :
1. Prosedur Penyusunan dan Penetapan Daftar
Informasi Publik;
2. Prosedur Uji Konsekuensi;
3. Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik dan
Informasi yang Dikecualikan;
4. Prosedur Pemutakhiran Informasi Publik;
5. Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
6. Prosedur Penanganan Keberatan; dan
7. Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik.
Penyusunan berbagai prosedur sebagai
panduan penyelenggaraan informasi publik pada
dasarnya diarahkan untuk memenuhi standar

layanan informasi publik yang diwujudkan dalam
Maklumat Pelayanan Informasi Publik, yaitu
“menyediakan informasi publik dengan cepat,
tepat, dan sederhana sesuai standar pelayanan
informasi publik serta ketentuan peraturan
perundang-undangan, secara transparan dan
bertanggungjawab.”
Dari sisi penyelenggara, pelayanan informasi publik
melibatkan sejumlah pihak, yaitu Pembina PPID,
Atasan PPID, Tim Pertimbangan PPID, PPID Utama
yang didampingi oleh 3 Wakil PPID Utama, Forum
Konsultasi, Sekretariat PPID, dan Tim Pelaksana PPID
Pusat dan Daerah. Atasan PPID yang dijabat oleh
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR bertugas
menetapkan daftar informasi publik, memberikan
pengarahan tentang pengelolaan informasi dan
dokumentasi, memberikan tanggapan atas keberatan
yang diajukan pemohon informasi, dan bertindak
mewakili Badan Publik dan/atau memberikan kuasa
dalam proses penyelesaian sengketa informasi di
Komisi Informasi. Sedangkan Tim Pertimbangan
PPID mempunyai tugas membahas dan memberikan
pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan
kebijakan dan peraturan pengelolaan informasi
dan dokumentasi; dan memberikan pertimbangan
kepada PPID Utama dan/atau Atasan PPID dalam
proses penyelesaian sengketa informasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR nomor 674/
KPTS/M/2015 tentang Penetapan Organisasi dan
Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Kementerian PUPR, setiap Tim
Pelaksana PPID Pusat/Daerah memiliki tugas
antara lain untuk menyediakan dukungan data dan
informasi kepada PPID serta wajib membuat dan
menyerahkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan
Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) kepada PPID
Utama. Kemudian, data dan informasi publik tersebut
diwajibkan untuk dipublikasikan dalam website
Kementerian PUPR PU-NET (www.pu.go.id) pada
menu layanan informasi publik.

Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi
Publik
Dalam konteks informasi publik, pengelolaan data
dan informasi diwujudkan dalam bentuk kategorisasi
informasi publik. UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik telah menetapkan 4
(empat) kategori informasi publik, yaitu Informasi
yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara
Berkala (Pasal 9), Informasi yang Wajib Diumumkan
secara Serta-merta (Pasal 10), Informasi yang Wajib
Tersedia Setiap Saat (Pasal 11), dan Informasi yang
Dikecualikan (pasal 17).
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Strategi dan Implementasi Penanggulangan Bencana Alam
di Indonesia: Wujud Informasi Serta Merta bersifat General

Di lingkungan Kementerian PUPR, Informasi yang
Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
terdiri dari antara lain :
• Informasi tentang profil Kementerian PUPR
• Ringkasan program dan/atau kegiatan Kementerian
PUPR
• Ringkasan Kinerja dalam lingkup Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Ringkasan Laporan Keuangan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Ringkasan Laporan Akses Pelayanan Informasi
Publik
• Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau
kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi
publik yang dikeluarkan oleh Kementerian
• Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik,
Tata Cara Pengajuan Keberatan, Serta Proses
Penyelesaian Sengekata Informasi Publik
• Informasi tentang tata cara pengaduan
penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran
yang dilakukan baik oleh pejabat Kementerian
PUPR maupun pihak yang mendapatkan izin atau
perjanjian kerja dari Kementerian PUPR
• Informasi Pengadaan Barang/Jasa Kementerian
Pekerjaan
• Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi
Keadaan Darurat
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Beberapa contoh informasi yang termasuk dalam
kategori informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala antara lain : Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR,
Rencana Kerja Kementerian PUPR, Program Strategis
Nasional di Kementerian PUPR, Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peta Infrastruktur
PUPR, daftar produk penelitian dan pengembangan,
laporan keuangan, dan peraturan perundangan dalam
lingkup tugas Kementerian PUPR.
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta
adalah jenis informasi terkait dengan situasi darurat
yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak
dan ketertiban umum. Di lingkungan Kementerian
PUPR, informasi semacam ini contohnya adalah
informasi mengenai rencana gangguan terhadap
utilitas publik karena pembangunan infrastruktur.
Mengingat Indonesia adalah kawasan rawan bencana,
maka sebagian besar Informasi Serta Merta di
Kementerian PUPR adalah informasi kebencanaan.
Misalnya, Strategi dan Implementasi Penanggulangan
Bencana Alam di Indonesia, Peta Zonasi Gempa,
Buku Peta Gempa, hingga informasi daerah rawan
kekeringan, informasi bencana daya terkait daya
rusak air, serta informasi kerusakan infrastruktur
PUPR akibat bencana alam yang di-update secara
teratur. Informasi yang general dapat diperoleh di

Website https://www.pu.go.id berisi informasi yang wajib
tersedia setiap saat

situs web e-PPID https://eppid.pu.go.id/, sedangkan
informasi yang lebih spesifik seperti informasi terkait
dengan air dan kekeringan dapat diperoleh di website
https://www.pu.go.id.
Kategori ketiga adalah Informasi yang Wajib Tersedia
Setiap Saat, atau disingkat menjadi Informasi Setiap
Saat. Pada dasarnya, kategori Informasi Setiap Saat
adalah seluruh Informasi Publik yang berada di
bawah penguasaan Kementerian PUPR/Badan Publik,
tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Hal ini
mencakup hasil keputusan Kementerian PUPR dan
pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut
dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek
termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Badan
Publik, perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga,
informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat
Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
dan prosedur kerja pegawai Badan Publik yang
berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Seluruh
informasi yang disediakan di situs web Kementerian
PUPR maupun unit-unit pendukungnya tergolong
Informasi Serta-Merta. Demikian pula dengan
peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup
tugas Kementerian PUPR, baik yang telah ditetapkan
maupun yang tengah diproses. Tidak terkecuali data
statistik kepegawaian, berbagai pedoman mulai dari
keuangan hingga pedoman personalia di lingkungan
Kementerian PUPR.

Berbagai informasi publik, sesuai dengan
kategorinya, dapat diakses dan diunduh secara
bebas di https://eppid.pu.go.id/. Penyediaan
informasi publik melalui situs web ini sendiri juga
merupakan bagian dari implementasi pelayanan
informasi publik.
Kategori terakhir adalah Informasi yang Dikecualikan.
Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia
sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan
kepentingan umum didasarkan pada pengujian
tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu
informasi diberikan kepada masyarakat, serta
setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa
menutup Informasi Publik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya
atau sebaliknya (UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 ayat 4).
Rinciannya ditetapkan dalam Keputusan Menteri
PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang Informasi yang
Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, di antaranya mencakup informasi
keuangan perihal Laporan hasil review rencana kerja
anggaran Unit Organisasi, informasi pengawasan
perihal laporan hasil pemeriksaan BPK RI, informasi
pengadaan barang/jasa mengenai Dokumen Kontrak,
dan lain-lain.
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Pengujian Konsekuensi
Dalam melaksanakan proses klasifikasi informasi
publik dan pemutakhiran data, proses lain yang
dilakukan adalah Pengujian Konsekuensi, yaitu
pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila
suatu informasi publik diberikan kepada masyarakat
dengan mempertimbangkan secara seksama
bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya
atau sebaliknya.
Pengujian Konsekuensi dilakukan secara hati-hati
dengan mengedepankan berbagai pertimbangan,
mulai dari kepentingan publik, peraturan perundangundangan, hingga kepatutan. Mengingat urgensi dan
pentingnya Uji Konsekuensi, pelaksanaannya tidak
bisa dilakukan sembarangan. Pengujian Konsekuensi
hanya dapat dilakukan oleh PPID Utama bersama
dengan Wakil PPID I, II, III dan Pelaksana PPID serta
Forum Konsultasi PPID.

Pendokumentasian dan Pemutakhiran
Informasi Publik dan Informasi yang
Dikecualikan
Pengarsipan mutlak dilakukan, guna merekam
setiap jejak perubahan status informasi publik.
Dokumentasi Informasi Publik juga penting dilakukan
khususnya bila terkait dengan persoalan-persoalan
hukum yang wajib diantisipasi. Di sisi lain, untuk
kepentingan evaluasi, dokumentasi Informasi
Publik dan Informasi yang Dikecualikan juga dapat
memperlihatkan perubahan kebijakan pengelolaan
informasi publik dari waktu ke waktu. Informasi yang
tadinya terkategori sebagai Informasi Publik, karena
pertimbangan tertentu, bisa saja menjadi Informasi
yang Dikecualikan. Atau sebaliknya.
Berdasarkan Surat Edaran Sekjen Selaku Atasan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi No.
04/SE/SJ/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Layanan Informasi Publik di Kementerian Pekerjaan
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Umum dan Perumahan Rakyat, Dokumentasi
Informasi Publik dilakukan oleh unit terkait yang
bertugas mengelola informasi baik di tingkat Pusat
maupun Daerah. Dalam pelaksanaannya, tugas
ini dapat dikoordinasikan dengan unit eselon II
pada Sekretariat Jenderal yang bertanggungjawab
menangani kearsipan. Pengumuman dilakukan
secara berkala, melalui Sekretariat PPID bersama
Pelaksana PPID di masing-masing unit organisasi/
UPT. Situs web eppid.pu.go.id menjadi pangkalan
tempat informasi publik dipublikasikan kepada
masyarakat, dan menjadi tanggungjawab Sekretariat
PPID.
Khusus untuk informasi yang dikecualikan, lokasi
penyimpanan di ruang/media penyimpanan
khusus dengan akses yang terbatas. Ini mengingat
sensitifnya isu yang diangkat dalam informasi yang
dikecualikan, sehingga tidak dipublikasikan untuk
mencegah dampak yang lebih besar.
Pemutakhiran informasi publik dilakukan secara
berkala berdasarkan usulan Pelaksana PPID.
Pemutakhiran lazimnya menyangkut perubahan dan
penetapan status Informasi Publik, sekaligus guna
mengakomodasi Usulan Pengujian Konsekuensi yang
masuk. Hasil pembahasan selanjutnya dikukuhkan
oleh Atasan PPID. Sesuai dengan regulasi, maka
Informasi yang Dikecualikan menjadi informasi
terbuka pada saat berakhirnya jangka waktu
pengecualian.

Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
Dalam website e-ppid Kementerian PUPR, prosedur
pelayanan informasi publik mencakup pencarian
informasi publik, permohonan informasi publik,
dan pengajuan keberatan serta sengketa informasi
publik. Pencarian informasi publik diakomodasi
melalui list Informasi Berkala, Informasi Serta-Merta,
dan Informasi Tersedia Setiap Saat, yang semuanya
bisa diakses, bahkan diunduh secara bebas di
https://eppid.pu.go.id/.

Prosedur Permohonan Informasi Publik
Prosedur atau mekanisme permohonan informasi
publik, sebagai bagian dari pelayanan, dimulai
dengan pendaftaran (registrasi) permohonan jenis
informasi yang diminta menggunakan form yang
tersedia. Kemudian, registrasi itu akan dicatat
oleh Sekretariat PPID, dan segera ditindaklanjuti.
Sesuai dengan Standar Pelayanan Informasi Publik
Kementerian PUPR, maka jangka waktu pelayanan
diupayakan tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
Permohonan informasi publik memiliki syaratsyarat administrasi yang harus dipenuhi oleh
para pemohon baik dari kalangan perseorangan
maupun organisasi guna mendapatkan layanan.
Di antaranya KTP (untuk perseorangan), dokumen
AD/ART yang telah disahkan dari Kemenkumham
(untuk Badan Hukum) dan surat keterangan
serta KTP (untuk kelompok orang). Syarat-syarat
administrasi tertuang dalam SE Atasan PPID PUPR
No 4 Tahun 2019.

Penanganan Keberatan dan Sengketa
Informasi Publik
Selain permohonan informasi pada umumnya,
dibuka pula kesempatan bagi publik untuk
mengajukan keberatan. Keberatan lazimnya
muncul dikarenakan beberapa situasi berikut ini :
1. Penolakan atas permohonan informasi publik;
2. Permohonan informasi publik tidak ditanggapi
sebagaimana yang diminta;
3. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
4. Penyampaian informasi publik yang melebihi
waktu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
Pemohon informasi publik dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada Atasan
PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan
sebelumnya.

MENINGKATKAN INOVASI
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Jika tanggapan/jawaban atas informasi publik belum
menyelesaikan masalah, maka pemohon dapat
mengajukan Sengketa Informasi Publik. Sengketa
Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat sebagai Badan Publik dengan Pemohon dan/
atau pengguna Informasi Publik yang berkaitan
dengan hak memperoleh dan menggunakan
Informasi Publik berdasarkan peraturan perundangundangan.

Sengketa Informasi Publik melibatkan Komisi
Informasi yang akan menyelesaikannya melalui
Sidang Sengketa Informasi Publik. Dalam hal ini,
pengajuan sengketa informasi publik baik oleh
perorangan, badan hukum ataupun kelompok
orang bisa diajukan dengan cara mendatangi
langsung kantor Komisi Informasi menemui petugas
administrasi dan penyelesaian sengketa informasi,
ataupun mengajukan permohonan sengketa
informasi publik secara online.

Mekanisme Penanganan Keberatan dan sengketa informasi publik
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Pelayanan Informasi Publik
Publikasi Informasi Publik
Kinerja pengelolaan informasi publik terlihat dari
berbagai aspek, di antaranya pada aspek publikasi
dan pelayanan informasi publik. Aspek pertama,
yaitu publikasi informasi publik, diterjemahkan dalam
bentuk penyediaan dukungan data dan informasi
kepada publik dalam berbagai kategori. Ini termasuk
menyediakan daftar informasi dan melakukan
pemutakhiran data, juga mempublikasikan informasi
publik agar bisa terakses oleh publik menggunakan
berbagai media informasi.
Sedangkan aspek kedua, yaitu pelayanan informasi
publik, berkenaan dengan upaya mengakomodasi
permintaan informasi publik yang diajukan oleh
berbagai pihak, mulai dari individu/perorangan,
lembaga, hingga kelompok masyarakat.
Dalam kurun waktu Januari - Desember 2019 jumlah
informasi publik yang telah terpublikasi mencapai
830 jenis informasi Publik, yang bersumber dari
berbagai unit kerja dan unit organisasi di lingkungan
Kementerian PUPR, di antaranya :
• Sekretariat Jenderal melalui Biro Komunikasi
Publik mempublikasikan informasi yang wajib
disediakan dan diumumkan secara berkala
sebesar 712 jenis yang berisi tentang rilis kegiatan
dan berita terkini dari Kementerian PUPR, serta
4 jenis informasi publik yang wajib diumumkan
secara serta-merta terkait bencana alam;
• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) mempublikasikan 15 jenis informasi yang
yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala dan 18 jenis informasi yang wajib tersedia
setiap saat;
• Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK)
mempublikasikan 17 jenis informasi yang yang
wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

• Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK)
mempublikasikan 2 jenis informasi yang wajib
disediakan dan diumumkan secara berkala dan 9
jenis informasi yang wajib tersedia setiap saat;
• Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
mempublikasikan 1 jenis informasi publik yang
wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
• Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastuktur
dan Perumahan, PUPR mempublikasikan 1 jenis
informasi publik yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala.
• Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
mempublikasikan 5 jenis informasi publik yang
wajib disediakan dan diinformasikan secara
berkala.
• Badan Peningkatan Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM)
mempublikasikan 5 jenis informasi publik yang
wajib disediakan dan diinformasikan secara
berkala.
• Balai-balai di lingkungan Kementerian PUPR
mempublikasikan 28 jenis informasi yang yang
wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
dan 13 jenis informasi yang wajib tersedia setiap
saat.
Informasi publik dengan jumlah terbanyak dihasilkan
oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Komunikasi
Publik, yang mencapai 716 informasi atau ratarata 60 informasi/bulan. Sesuai dengan tugas dan
fungsinya, Biro Komunikasi Publik menghimpun
berbagai informasi dan data yang disebarluaskan
untuk publik eksternal, mencakup media massa
maupun instansi lain. Informasi dan data tersebut
bersumber dari unit organisasi/unit kerja/balaibalai yang menyangkut capaian atau progress
pembangunan, aktivitas rutin Menteri atau pejabat
publik lainnya, informasi-informasi situasi darurat
yang perlu diketahui publik, dan lain-lain. Dalam
konteks informasi publik, keseluruhan informasi
tersebut dikategorikan menjadi ‘informasi publik
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Rincian Publikasi Infromasi Publik
setiap Unit Organisasi/Unit Kerja tahun 2019

Sekretariat Jenderal

yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala’, ‘informasi publik yang wajib tersedia setiap
saat’, dan ‘informasi publik yang wajib diumumkan
serta-merta.’

Layanan Informasi Publik PPID Pusat
Pengelolaan Data dan Informasi
Pengelolaan data dan informasi menjadi kepedulian
pelayanan informasi publik karena terkait
dengan kualitas pelayanan informasi publik serta
tuntutan user. Selain itu, perkembangan dinamika
pembangunan infrastruktur Indonesia yang
melibatkan banyak pihak membutuhkan updating
informasi, yang konsekuensinya berakibat pada
efektivitas dan efisiensi pengelolaan data dan
informasi.
Pengelolaan data dan informasi di tingkat pusat,
bagi kepentingan informasi publik, dilakukan dengan
mengacu pada sejumlah regulasi di lingkungan
Kementerian PUPR. Regulasi juga menetapkan
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kewajiban untuk melaksanakan pemutakhiran
informasi publik sesuai dengan kategorinya. Ini
menjadi amanat dari Kepmen PUPR Nomor 450
tahun 2017 tentang Daftar Informasi Yang Wajib
Disediakan dan Diumumkan di Kementerian PUPR,
dan Kepmen PUPR Nomor 451 Tahun 2017 tentang
Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian
PUPR. Pemutakhiran dilaksanakan secara berkala,
dan secara teratur, diawali dari penyusunan
daftar informasi publik yang akan dimutakhirkan,
dilanjutkan dengan pembahasan dan penetapan.
Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya infrastruktur, sekaligus
sebagai wujud keterlibatan mereka dalam isu-isu
infrastruktur. Pada tahun 2019, jumlah pemohon
informasi publik mencapai 594 dengan jumlah
permintaan sebesar 717. Jika dibandingkan antara
distribusi pemohon dengan permintaan informasi,
diketahui bahwa pada bulan Mei terdapat 68
pemohon dengan jumlah permintaan informasi
mencapai 103 jenis, dapat dikatakan setiap pemohon
mengajukan permintaan infromasi lebih dari 1 jenis.

Rekapitulasi Klasifikasi Daftar Informasi Publik 2019

4,82%

0,48%

94,70%

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah
permohonan informasi publik tahun 2019 mengalami
peningkatan. Tahun 2018, jumlah pemohon informasi
publik tercatat 292, sedangkan jumlah permintaan
data mencapai 445. Mengacu pada data tersebut,
pada tahun 2019 terdapat lonjakan jumlah pemohon
informasi publik sebanyak 103% dan peningkatan
permintaan data sebanyak 61%.
Pemohon informasi publik dibagi menjadi berbagai
kategori. Berdasarkan data yang dihimpun, dari
total 594 pemohon yang mengajukan permintaan
informasi, sebesar 83% merupakan perorangan,
10,61% berasal dari kalangan pendidikan, 4,55%
berasal dari instansi, sisanya berasal dari kelompok
dan LSM/NGO. Selanjutnya berdasarkan distribusi
waktu pemohon mengajukan permintaan informasi,
tercatat pada bulan Mei dan Juli merupakan jumlah
tertinggi pemohon yang mengajukan permintaan
informasi yaitu sebanyak 85 pemohon (14,31%),
sedangkan pada bulan Maret merupakan yang
terendah yaitu hanya 17 pemohon (2,86%) yang
mengajukan permintaan informasi.

Berkaca pada data pemohon informasi publik di
tahun 2018, terdapat peningkatan pemohon informasi
publik dari kategori perseorangan sebesar 22%.
Kategori pemohon instansi juga mengalami kenaikan,
tetapi hanya 1% saja, jauh jika dibandingkan dengan
pemohon perseorangan. Kategori pemohon lainnya
mengalami penurunan jika dibandingkan dengan
data tahun 2018. Jenis pemohon pendidikan turun
8%, pemohon LSM/NGO turun 10%, dan pemohon
kelompok turun sebesar 5%. Merujuk pada datadata tersebut, bisa disimpulkan bahwa di tahun
2019 terdapat peningkatan kesadaran perseorangan
terhadap pentingnya informasi publik.
Status pelayanan permintaan informasi publik
Kementerian PUPR tahun 2019 dapat dibagi dalam
3 kelompok, yaitu (1) dipenuhi, (2) ditolak, dan (3)
diproses. Pada tahun 2019, permohonan informasi
yang dipenuhi sebesar 91%, diproses 1%, dan
ditolak sebesar 8%. Lagi-lagi, jika dibandingkan
dengan data tahun 2018, jumlah permintaan yang
dipenuhi meningkat dari 74% menjadi 91%. Terdapat
peningkatan sebesar 17% yang cukup signifikan.
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Perbandingan antara Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi

Jumlah Pemohon Berdasarkan Karakteristik

No.

Bulan

Karakteristik Pemohon
Perorangan Kelompok

Instansi

Pendidikan

Jumlah

1.

Januari

40

0

0

0

0

40

2.

Februari

30

0

0

0

0

30

3.

Maret

16

0

1

0

0

17

4.

April

30

0

0

1

1

32

5.

Mei

57

5

0

4

2

68

6.

Juni

28

1

0

1

2

32

7.

Juli

68

0

0

5

12

85

8.

Agustus

57

0

0

1

7

65

9.

September

41

0

0

2

7

65

10.

Oktober

23

0

0

6

10

39

11.

November

58

0

1

1

7

67

12.

Desember

45

3

0

6

15

69

493

9

2

27

63

594

Jumlah
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Karakteristik Pemohon

Sesuai dengan standar layanan informasi publik,
yang menetapkan pelayanan informasi publik kurang
dari 10 (sepuluh) hari, maka waktu layanan informasi
publik di tingkat Sekretariat Jenderal adalah 1 (satu)
minggu atau 7 (tujuh) hari. Dengan demikian, waktu
pelayanan informasi publik Sekretariat Jenderal yang
dikelola oleh PPID Biro Komunikasi Publik dan staf
pelaksana telah memenuhi standar pelayanan yang
ditetapkan.
Di tingkat pusat, Kementerian PUPR membawahi 13
unit organisasi/unit kerja terdiri dari BPSDM, Itjen,
Ditjen Bina Konstruksi, Balitbang, Ditjen Bina Marga,
Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan
Perumahan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, BPIW,
BPPSPAM, dan BPJT. Masing-masing mengelola dan
melayani informasi publik sesuai dengan ruang
lingkupnya. Berikut adalah profil pengelolaan dan
pelayanan informasi publik pada masing-masing
Pelaksana PPID Pusat.

BPPSPAM. Unit-unit tersebut telah menyediakan
informasi publik dalam tiga kategori di situs webnya masing-masing, sehingga bisa diakses oleh
publik secara langsung. Total permintaan informasi
publik yang dilayani oleh PPID Pusat adalah 1.584
pemohon dengan 1.563 permintaan informasi publik.
Selanjutnya, status permohonan informasi publik
masing-masing Pelaksana PPID Pusat sebagai
berikut :
Status Permohonan

Pada grafik diatas terlihat BPSDM menjadi unit
yang paling banyak mendapatkan pemohon dan
permohonan informasi publik. Informasi umumnya
terkait dengan pembukaan pendaftaran CPNS di
lingkungan Kementerian PUPR. Terdapat unit-unit
yang tidak mendapatkan permohonan informasi
publik, yaitu Balitbang, Ditjen Cipta Karya, dan
MENINGKATKAN INOVASI
MENGUATKAN KOLABORASI
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Sebagaimana telah disampaikan, BPSDM menjadi
unit yang paling banyak mendapatkan permintaan
informasi publik. Pada peringkat kedua adalah Ditjen
Pembiayaan Infrastruktur. Keseluruhan informasi
publik yang diminta telah dipenuhi oleh Pelaksana
PPID Ditjen Pembiayaan Infrastruktur.
Jangka waktu memenuhi permohonan informasi
publik yang telah ditetapkan sebagai standar
pelayanan informasi publik, tidak melebihi 10 hari.
Dalam hal ini, rekor rerata waktu tercepat dipegang
oleh Balitbang yang hanya membutuhkan waktu 1

(satu) hari saja untuk melayani permohonan informasi
publik dari masyarakat. Ini disusul oleh Ditjen Bina
Konstruksi yang berhasil mencapai rerata waktu
pelayanan informasi publik selama 3 (tiga) hari.
PPID Pelaksana Ditjen Pembiayaan Perumahan dan
Ditjen Penyediaan Perumahan memiliki rerata waktu
pelayanan informasi publik selama 4 (empat hari).
Rekor terlama dipegang oleh PPID BPIW selama 12
(duabelas) hari. Secara umum, sebagian besar unit
organisasi/UPT telah memenuhi waktu pelayanan
informasi publik sesuai standar.

Jumlah Pemohon dan Permohonan Informasi Informasi
Setiap Pelaksana PPID Pusat
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Status Permohonan Informasi Pada Pelaksana PPID Pusat

Dalam Proses
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Pelayanan Langsung dan Tidak Langsung
Pelayanan Langsung

Pelayanan Tidak Langsung

Pelayanan informasi publik secara langsung
dilakukan bagi pemohon yang datang ke loket atau
ruang pelayanan informasi publik. Ruang pelayanan
informasi publik tersedia di kantor pusat, maupun di
lokasi unit organisasi. Ruang pelayanan berlangsung
dalam ruang yang nyaman, dilengkapi sarana dan
prasarana sesuai dengan ketentuan. Di antaranya
toilet, ruang tunggu, dan ruang rapat.

Pelayanan informasi publik secara tidak langsung
dilaksanakan melalui sarana yang tersedia, yaitu
website, email maupun kanal-kanal media sosial
yang disediakan oleh pengelola informasi publik.
Pelayanan tidak langsung ini dikembangkan sebagai
upaya mengakomodasi kebutuhan pengguna yang
tidak dapat meluangkan waktunya untuk berkunjung
langsung ke ruang pelayanan informasi publik.
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Keberatan
Sepanjang tahun 2019, terdapat 3 (tiga) Keberatan
Informasi Publik yang diajukan oleh tiga LSM.
Keberatan pertama diajukan oleh LSM Pemuda
Mandiri Peduli Rakyat Indonesia karena belum
ditanggapinya permohonan informasi publik berupa
salinan informasi tentang temuan Pembangunan
Rumah Nelayan (Batahan) di Kabupaten Mandailing
Natal Provinsi Sumatera Utara yang terindikasi
menyimpang. Keberatan kedua diajukan oleh
The Green Foundation Indonesia dengan alasan
tidak terpenuhinya permintaan informasi publik
yang diajukan kepada Kepala BBWS Pompengan
Jeneberang. Atas alasan yang sama, yaitu tidak
dipenuhinya permintaan informasi publik, juga
menjadi dasar pengajuan keberatan informasi
publik ke 3 dari Greenpeace Indonesia. Keberatan
atas informasi publik yang diajukan terkait dengan
permohonan informasi publik terhadap PPID
Kementerian PUPR, yaitu berupa informasi dan data
pembangunan Bendungan PLTA Batang Toru.

Sengketa
Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang
terjadi antara badan publik dan pengguna informasi
publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan
menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan (UU No. 14. Th. 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, Pasal 1 Ayat 5). Sepanjang 2019,
tercatat 2 Sengketa Informasi Publik di lingkungan
Kementerian PUPR. Kasus pertama diajukan oleh
Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih
dengan termohon Pelaksana PPID Daerah Balai
Penelitian dan Pengembangan Rawa Banjarmasin.
Setelah melalui 2 kali sidang di Komisi Informasi
Propinsi Kalimantan Selatan, diputuskan bahwa
kemenangan berada di pihak termohon. Sengketa
kedua diajukan oleh pemohon yang tidak puas

terhadap jawaban/tanggapan dari Pelaksana PPID
Daerah Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu. Kasus
ini telah dinyatakan selesai. Pihak yang diputuskan
menang oleh Komisi Informasi Propinsi adalah
termohon, karena informasi yang dimintas termasuk
kategori Informasi yang Dikecualikan.

Penguatan Kelembagaan
Penguatan kelembagaan merupakan salah satu
implementasi strategi Reformasi Birokrasi yang
dicanangkan pemerintah, sebagai bagian dari upaya
meningkatkan pelayanan publik. Dalam konteks
pelayanan informasi publik, penguatan kelembagaan
dilakukan pada institusi pengelola dan pelaksana
pelayanan informasi publik dalam berbagai program
yang terfokus pada konten, SDM, dan sistem/
mekanisme pengelolaan/pelayanan.
Sepanjang 2019, penguatan kelembagaan yang
berfokus pada konten diwujudkan melalui regulasi
yang dikeluarkan yaitu Surat Edaran Sekjen
Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi No. 04/SE/SJ/2019 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di
Kementerian PUPR. Surat Edaran tersebut mengatur
prosedur pelayanan informasi publik, mulai dari
prosedur Penyusunan dan Penetapan Daftar
Informasi Publik, Pemutakhiran Data, Pengujian
Konsekuensi, hingga Pengajuan Keberatan dan
Penanganan Sengketa Informasi Publik. Dokumen
yang secara legal telah ditandatangani pada tanggal
27 September 2019 ini juga menetapkan alur setiap
prosedur sehingga tidak terjadi tumpang tindih
pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam rangka
memperkuat kinerja PIP Kementerian PUPR saat ini
sedang melakukan proses harmonisasi Rancangan
Peraturan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan
Layanan Informasi Publik.
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Persandingan Muatan SE No. 04/SE/M/2014 dan Konsep Rapermen PUPR
Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Kementerian PUPR
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Konsep PERMEN PUPR tentang
Penyelenggaraan Layanan Informasi
Kementerian PUPR

13 DEFINISI
Informasi, Informasi Publik, Informasi Yang
Dikecualikan, Sengketa Informasi Publik, Mediasi,
Ajudikasi, Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi, Pengguna Informasi
Publik, Pemohon Informasi Publik, Unit Organisasi,
Unit Kerja, dan Unit Pelaksana Teknis.

21 DEFINISI
Informasi, Informasi Publik, Badan Publik, Informasi
Yang Wajib Diumumkan dan Disediakan, Informasi Yang
Dikecualikan, Pengklasifikasian Informasi Publik, Daftar
Informasi Publik, Uji Konsekuensi, Pemohon Informasi
Publik, Atasan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama, Pelaksana PPID Pusat, Pelaksana
PPID Daerah, Sekretariat PPID, Sistem Informasi PPID,
Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi, Unit
Organisasi, Unit Kerja, Menteri, Kementerian.

KOMPONEN STANDAR PENGELOLAAN &
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
1. Visi Misi
2. Maklumat Layanan
3. Operasional Layanan
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya/Tarif
6. Produk Pelayanan
7. Media Informasi
8. Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas
9. Jaminan Pelayanan
10. Standar Kompetensi Pelaksana
11. Pengawasan Internal
12. Kode Etik Petugas
13. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/
Masukan
14. Indeks Kepuasan Masyarakat

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
1. Visi dan Misi Layanan
2. Waktu Pelayanan
3. Maklumat Pelayanan
4. Biaya Pelayanan
5. Sarana Prasarana
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan
7. Survei Kepuasan Maasyarakat
8. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Informasi Publik

PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN PU
1. Pengelolaan Informasi Publik (Pihak yang Terkait
dan Prosedur Pengelolaan Informasi Publik)
2. Pelayanan Informasi Publik (Pihak yang Terkait,
Persyaratan Permohonan dan Prosedur Pelayanan
Informasi Publik)
3. Pengelolaan & Pelayanan Informasi Publik bagi
Unit Pelaksana Teknis

INFORMASI PUBLIK
1. Prosedur Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi
Publik
2. Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik dan
Pengumuman Informasi Publik
3. Prosedur Pemutakhiran Informasi Publik
4. Pengklasifikasian Informasi Publik (melalui proses uji
konsekuensi)
5. Prosedur Uji Konsekuensi Sebelum Adanya
Permintaan
6. Prosedur Uji Konsekuensi Dalam Rangka Menanggapi
Permintaan Informasi
7. Prosedur Uji Konsekuensi Dalam Rangka
Menindaklanjuti Perintah Majelis Komisioner Komisi
Informasi
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Konsep PERMEN PUPR tentang
Penyelenggaraan Layanan Informasi
Kementerian PUPR

KLASIFIKASI INFORMASI DAN UJI KONSEKUENSI
1. Inventarisasi informasi yang bersifat publik
(berkala, serta merta, dan setiap saat)
2. Pengelompokkan informasi yang dikecualikan
3. Uji konsekuensi bahaya

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK
1. Prosedur Permohonan Informasi Publik
2. Prosedur Keberatan
3. Prosedur Pelayanan Informasi Publik oleh PPID
Utama
4. Prosedur Pelayanan Informasi Publik oleh Pelaksana
PPID Pusat
5. Prosedur Pelayanan Informasi Publik oleh Pelaksana
PPID Daerah
6. Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi melalui
Sistem Informasi PPID
7. Prosedur Sengketa Informasi Publik

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI KEMENTERIAN PU
1. Mekanisme Pengajuan Keberatan
2. Penanganan Keberatan
3. Mekanisme Pelaporan
4. Koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat

PELAPORAN
Pelaksana PPID Pusat dan Daerah wajib menyampaikan
laporan pelaksanaan pelayanan informasi public kepada
PPID Utama melalui Sekretariat PPID secara berkala.

FORMAT FORMULIR PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK

MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring dan Evaluasi secara eksternal dilakukan oleh
Komisi Informasi, Ombudsman Republik Indonesia dan
Kementerian PAN-RB.
Monitoring dan evaluasi secara internal oleh PPID
Utama dilakukan berdasarkan laporan pengelolaan dan
pelayanan Informasi Publik secara berkala yang dibuat
oleh Pelaksana PPID Pusat dan Pelaksana PPID Daerah
kepada Komisi Informasi Pusat.
KETENTUAN PENUTUP
Semua peraturan mengenai pengelolaan dan layanan
informasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan ini.

MENINGKATKAN INOVASI
MENGUATKAN KOLABORASI
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Peningkatan Kapasitas SDM

Pelayanan Langsung dan Tidak Langsung

Semakin tingginya tuntutan pelayanan informasi
publik memiliki konsekuensi pada perlunya memiliki
SDM yang kompeten guna memberikan pelayanan
yang sebaik-baiknya. Untuk itu, peningkatan
kompetensi SDM menjadi bagian dari penguatan
kelembagaan. Sejumlah kegiatan dilaksanakan
oleh PPID di tingkat pusat guna mengakomodasi
kebutuhan ini. BPSDM, misalnya, pada tahun 2019
menyelenggarakan sejumlah kegiatan pembinaan
kompetensi SDM, di antaranya, Penguatan Publikasi
BPSDM Melalui Media Sosial (dengan pembicara
praktisi dari periklanan dan jurnalistik). Selain itu,
diselenggarakan pula Bimbingan Teknis Keterbukaan
Informasi Publik di lingkungan BPSDM bagi pelaksana
di pusat maupun daerah. Bimtek yang menghadirkan
salah satu komisioner Komisi Informasi Publik,
dimaksudkan untuk menjelaskan tugas, fungsi
dan kewenangan informasi publik, serta standar
pelayanan dan aplikasinya lingkungan BPSDM Pusat
hingga Daerah.

Pelayanan langsung diberikan kepada pemohon
informasi publik yang datang ke unit-unit pelayanan
informasi publik, atau di desk permohonan informasi
publik di PPID Daerah. Adapun pelayanan tidak langsung
diberikan melalui perantaraan media komunikasi
seperti email. Beberapa PPID bahkan membuka layanan
WhatsApp, menyesuaikan dengan perkembangan
terkini di tengah masyarakat terkait dengan kebiasaan
berkomunikasi dan bermedia. Layanan semacam ini,
misalnya, difasilitasi oleh BBWS Cidanau Ciujung Cidurian
dan mendapatkan sambutan publik.

Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, Biro
Komunikasi Publik Kementerian PUPR selaku
sekretariat PPID juga telah mensosialisasikan etika
budaya pelayanan prima melalui video dan berbagai
acara.

Layanan Informasi Publik Pelaksana PPID
Daerah
Pengelolaan Data dan Informasi
Pelayanan informasi publik tidak hanya berlangsung
di Pusat. PPID daerah juga berhadapan dengan
permohonan informasi publik. Mengingat ruang
lingkup pembangunan infrastruktur adalah hajat
hidup dan kepentingan manusia di berbagai
level, maka permohonan informasi publik tentang
infrastruktur pun berlangsung dalam berbagai level.
Bahkan berdasarkan rekap data pelayanan informasi
publik tahun ini, volume permintaan informasi publik
jauh lebih banyak di daerah dibandingkan di Pusat.
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Sengketa/Keberatan
Pada periode ini, tidak ada laporan sengketa atau
keberatan terhadap pelayanan informasi publik
akibat informasi yang dikecualikan.

Penguatan Kelembagaan
Penguatan kelembagaan menjadi bagian dari
program penilaian kinerja. Penguatan kelembagaan
adalah peningkatan kapasitas SDM pelayanan
informasi publik. Bentuk dan metodenya bermacammacam, mulai dari bimbingan teknis, pendampingan,
hingga pelatihan yang melibatkan para profesional
maupun pendamping dari Kominfo dan Komisi
Informasi Publik.

Pengelolaan Pengaduan
Dalam upaya meningkatkan pelayanan
informasi publik, Kementerian PUPR tidak hanya
menindaklanjuti permohonan informasi. Kementerian
PUPR juga menerima pengaduan dari masyarakat
melalui berbagai instrumen dan menindaklanjuti
sesuai prosedur yang ada. Saat ini terdapat 2
instrumen pengaduan, yaitu pengaduan melalui
SP4N-LAPOR dan pengaduan melalui PU-Net.
Hingga akhir tahun 2019, media SP4N-LAPOR
menjaring 360 pengaduan yang berasal dari Provinsi

Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa
Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Nusa Tenggara
Timur, Sulawesi, dan Maluku. Keluhan yang diterima
beragam, sesuai dengan ruang lingkup tugas dari
unor di tingkat Pusat. Direktorat Jenderal Bina
Marga, misalnya, menerima pengaduan permohonan
perbaikan lampu penerangan jalan, pengaduan
jalan rusak, hingga aspirasi pembangunan dan
amdal. BPJT mendapatkan pengaduan seputar
pembangunan jalan tol. Sementara itu, pengaduan
pada Ditjen Penyediaan Perumahan mencakup
pembangunan perumahan oleh developer, rusun,
hingga BSPS. Pengaduan pada Ditjen Pembiayaan
Perumahan tidak jauh-jauh dari urusan permohonan
subsidi perumahan, pengembalian subsidi uang
muka, keluhan KPR, dan keluhan seputar Subsidi
Bantuan Uang Muka (SBUM). Seluruh pengaduan ini
telah ditindaklanjuti.
Sementara melalui PU-Net, jumlah pengaduan yang
diterima sepanjang 2019 mencapai 548 (lima ratus
empat puluh delapan) berkas pengaduan, dengan
rincian sebanyak 532 (lima ratus tiga puluh dua)
sudah dijawab (97%). Sisanya, 16 (enam belas)

pengaduan, masih dalam proses (3%). Dari 16 (tujuh
belas) berkas pengaduan yang masih dalam proses
tersebut, saat ini statusnya sedang ditindaklanjuti
oleh Ditjen Bina Marga (5 berkas), Ditjen Cipta Karya
(5 berkas) dan Ditjen Sumber Daya Air (6 berkas).
Pengaduan melalui PU-Net jauh lebih banyak. Ini
berarti, PU-Net telah dikenal masyarakat sebagai
saluran informasi untuk menyampaikan keluhan
mereka. Berdasarkan rekapitulasi laporan tahunan,
Ditjen Pembiayaan lnfrastruktur PU dan Perumahan
mendapatkan pengaduan terbanyak, mencakup
Masalah Proses Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPJB), Permasalahan Rumah Subsidi, Pungli
dan Premanisme di Perumahan, Pengembang
Nakal, hingga Pencairan Dana SBUM. Tidak
semua pengaduan mempermasalahkan kinerja
PUPR. Seperti terlihat dari data pengaduan yang
diterima oleh Ditjen Pembiayaan lnfrastruktur PU
dan Perumahan, beberapa pengaduan bersumber
dari permasalahan yang diakibatkan oleh ‘pihak
eksternal’ (preman, pengembang nakal). Dalam hal
ini, masyarakat menyampaikan pengaduan untuk
meminta bantuan dari Kementerian PUPR guna
mengatasi persoalan tersebut.

MENINGKATKAN INOVASI
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165

KIP PUPR; IMPLEMENTASI DAN CAPAIAN

Inovasi dan Kolaborasi Pelayanan
Informasi Publik

Penilaian Kinerja
Pelaksana PPID dalam
KIP di Lingkungan
Kementerian PUPR
Setiap tahun, penilaian Kinerja Pelaksana PPID
dilaksanakan pada unit dan organisasi dalam
Kementerian PUPR. Upaya ini dilaksanakan
secara teratur guna mengevaluasi kinerja
pelayanan informasi publik dan kepatuhannya
pada regulasi yang berlaku, sehingga menjamin
pelayanan maksimal kepada warga. Penilaian
tugas dilaksanakan di bawah tanggungjawab Biro
Komunikasi Publik selaku pelaksana pelayanan
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informasi publik di tingkat pusat, dengan melibatkan
Komisi Informasi Publik sebagai pendamping.
Pengisian Lembar Evaluasi Mandiri masing-masing
Pelaksana PPID menjadi material dasar untuk
melakukan penilaian KIP.
Tahun ini, penilaian KIP memiliki terobosan baru,
yaitu dilakukannya pemeringkatan penilaian
KIP setiap unit melalui aplikasi online sehingga
menghasilkan benchmark untuk pelayanan
informasi publik di tahun-tahun berikutnya. Program
ini menghasilkan output 10 PPID terbaik dalam
menjalankan layanan informasi publik, berdasarkan
tingkat kepatuhan dan inovasi pelayanan.
Adapun hasil pemeringkatan/penilaian Kinerja
Pelaksana PPID sebagai berikut :

PERINGKAT

PELAKSANA PPID PUSAT

PELAKSANA PPID DAERAH
TIPE I

PELAKSANA PPID DAERAH
TIPE 2

1

Pelaksana PPID Direktorat Jenderal Bina Marga

Pelaksana PPID Balai Besar
Wilayah Sungai Pemali Juana

Pelaksana PPID Balai Prasarana
Permukiman Wilayah Bangka Belitung

2

Pelaksana PPID Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pelaksana PPID Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional VIII

Pelaksana PPID Balai Pendidikan dan
Pelatihan PUPR Wilayah VII Banjarmasin

3

Pelaksana PPID Lembaga Pengelolaan Dana
Pembiayaan Perumahan

Pelaksana PPID Pusat Penelitian
dan Pengembangan Jalan dan
Jembatan

Pelaksana PPID Pendidikan dan
Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta

4

Pelaksana PPID Badan Peningkatan
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air
Minum

Pelaksana PPID Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional XIII

Pelaksana PPID Pendidikan dan
Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya

5

Pelaksana PPID Direktorat Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Pelaksana PPID Pusat Penelitian
dan Pengembangan Perumahan
dan Pemukiman

Pelaksana PPID Balai Wilayah Sungai
Sumatera II

6

Pelaksana PPID Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air

Pelaksana PPID Balai Besar
Wilayah Sungai Serayu Opak

Pelaksana PPID Balai Penerapan
Teknologi Konstruksi

7

Pelaksana PPID Badan Pengatur Jalan Tol

Pelaksana PPID Pusat Penelitian
dan Pengembangan Sumber
Daya Air

Pelaksana PPID Pendidikan dan
Pelatihan PUPR Wilayah I Medan

8

Pelaksana PPID Direktorat Jenderal Cipta Karya

Pelaksana PPID Pusat Penelitian
dan Pengembangan Penerapan
Kebijakan Penerapan Teknologi

Pelaksana PPID Pendidikan dan
Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung

9

Pelaksana PPID Badan Penelitian dan
Pengembangan

Pelaksana PPID Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional VI

Pelaksana PPID Pelaksanaan Jalan
Nasional XIV

10

Pelaksana PPID Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah

Pelaksana PPID Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional II

Pelaksana PPID Balai Teknik Penyehatan
Lingkungan Permukiman

MENINGKATKAN INOVASI
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Forum PPID 2019
Upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin
penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas
umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk
memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari
penyalahgunaan wewenang di dalam penyelanggaraan
pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang
mendukungnya.
Evaluasi yang diselenggarakan oleh KIP mendorong
Kementerian PUPR turut berpartisipasi aktif dalam
implementasi Keterbukaan Informasi Publik, hal ini yang
kemudian membawa Kementerian PUPR berhasil meraih
peringkat sebagai Badan Publik Kategori Kementerian
“Informatif” pada penganugerahan Keterbukaan Informasi
Badan Publik Tahun 2019 dan meraih penghargaan terhadap
pemanfaatan informasi publik dalam pelayanan arus mudik
2018 dengan Kategori “Informatif dan Kreatif”.
Dengan pencapaian tersebut diharapkan PPID Kementerian
PUPR terus meningkatkan pemahaman, wawasan, dan
pengetahuan tentang informasi infrastruktur PUPR karena
dengan pelayanan informasi yang prima akan mendorong
partisipasi masyarakat mewujudkan akuntabilitas pejabat
publik maupun kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan.
Forum PPID 2019 diselenggarakan di Kementerian PUPR
pada tanggal 5 November 2019 yang dihadiri oleh 5
narasumber, yakni Ir.Sudirman, MM (Staf Ahli Menteri PUPR
Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat), Cecep Suryadi
(Komisioner Komisi Informasi Pusat), Paulus Widiyanto
(Inisiator Undang-Undang KIP), Arif Nur Alam (Pendiri
FITRA - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran),
dan Mulyasari (Kementerian Komunikasi dan Informatika)
dengan maksud untuk menyamakan kembali visi dan misi
dalam peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang
berkesinambungan guna mendapatkan kepercayaan publik
terhadap pemerintah khususnya Kementerian PUPR.
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Monitoring dan Evaluasi
KIP 2019
Maksud dan tujuan Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik yakni untuk
mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik pada Badan Publik, sehingga tujuan untuk
mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda
terdepan dalam melakukan pelayanan informasi
publik yang berkualitas kepada masyarakat
terlaksana dengan baik.
Secara khusus, PPID Kementerian PUPR
melaksanakan monev KIP 2019 dengan maksud
untuk meningkatkan kinerja Pejabat dan Petugas
Pelaksana PPID Kementerian PUPR; sekaligus
sebagai upaya perbaikan dan peningkatan
kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan
Kementerian PUPR sehingga memenuhi harapan
masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus merupakan
wujud pendampingan terhadap PPID Kementerian
PUPR dan dapat menghasilkan Konsep Peraturan
Menteri tentang Standar Layanan Informasi Publik
Kementerian PUPR.
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Rakor PPID dan Sosialisasi
LAPOR!
Kementerian PUPR telah mengembangkan
pengelolaan pengaduan masyarakat secara online
yang dikelola oleh Biro Komunikasi Publik melalui
website Kementerian PUPR pada menu Saran dan
Pengaduan di alamat website (www.pu.go.id) dan
sebagai Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! (Laporan
Pengaduan Online Rakyat).
Di lingkungan Kementerian PUPR, penanganan
saran dan pengaduan bertujuan untuk memberikan
pelayanan cepat tanggap atas keingintahuan
masyarakat terhadap pembangunan dan
infrastruktur, meningkatkan partisipasi masyarakat
untuk meningkatkan kualitas pelayanan di
bidang infrastruktur serta mencegah terjadinya
penyalahgunaan wewenang dalam memberikan
pelayanan di bidang infrastruktur PU dan Perumahan.
Saat ini LAPOR! di Kementerian PUPR dikelola oleh
Biro Komunikasi Publik dengan status sebagai Pejabat
Penghubung dan akan naik statusnya menjadi

Admin LAPOR!, sehingga seluruh unit organisasi dan
pelayanan teknis di Kementerian PUPR statusnya akan
menjadi Pejabat Penghubung LAPOR!. Oleh karena
naiknya status tersebut, diperlukan sosialisasi secara
intens terkait penggunaan dan pengelolaan aplikasi
LAPOR!.
Melalui pelaksanaan Rakor PPID dan Sosialiasai
LAPOR!, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman
dan kualitas dalam pelayanan publik tentang Daftar
Informasi Publik; meningkatkan kinerja Kementerian
PUPR dalam memberikan pelayanan di bidang
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
melalui penanganan saran dan pengaduan yang
berasal dari stakeholder, yakni masyarakat; serta
melaksanakan pelayanan informasi publik kepada
masyarakat sesuai dengan kaidah yang tertuang
dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
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Kegiatan-Kegiatan
Kolaboratif Dalam
Pelayanan Informasi Publik
Pelayanan Informasi Publik, tidak disangsikan
lagi, membutuhkan kerjasama dengan berbagai
pihak untuk mencapai tujuannya. Dalam lingkup
Kementerian PUPR, sejumlah kerjasama telah
dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan instansi
pemerintah lainnya. Misalnya saja, dengan PPID
Kementerian Perhubungan menyangkut informasi
yang berkaitan dengan transportasi, khususnya pada
momen-momen istimewa seperti mudik Lebaran dan
liburan Tahun Baru.
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PPID Kementerian PUPR juga bekerjasama dengan
sejumlah komunitas untuk mengedukasi publik,
beberapa kegiatan yang dilaksakanan antara lain :
• Bersama Komunitas Peta Hijau membahas bukubuku terkait pembangunan infrastruktur yang
menjadi koleksi perpustakaan Kementerian PUPR.
Audiens yang dibidik adalah mahasiswa, media,
dan kelompok masyarakat.
• Bekerjasama dengan sejumlah pemda,
PPID Kementerian PUPR menggerakkan
Komunitas Pengelola/Pemanfaat Sampah
untuk memanfaatkan TPST 3R (Pemulung, Bank
Sampah, dll), serta mengedukasi masyarakat
agar membuang sampah pada tempatnya dan
melakukan pengelolaan 3R terhadap sampah yang
mereka hasilkan.

• Kerjasama Kementerian PUPR dan Pemda Propinsi Aceh untuk
menggarap warga dan komunitas di Kecamatan Meuraxa.
• Kerjasama dengan pihak kampus melalui kegiatan “PUPR Goes
to Campus”, di mana Kementerian PUPR memiliki kesempatan
untuk mendekati mahasiswa. Terdapat 5 (lima) kampus yang
diajak bekerjasama memotivasi mahasiswa, di antaranya
Universitas Mercu Buana, yang juga melibatkan Tempo Media
Group.
• Merangkul Paguyuban Pemangkas Rambut Garut (PPRG)
untuk membangun perumahan berbasis komunitas bagi para
pemangkas rambut anggota paguyuban. Melalui fasilitas KPR
FLPP untuk angsuran, mereka dapat memiliki rumah tipe
30/60 yang layak didiami.
• Berkolaborasi dengan beberapa YouTuber di antaranya VJ
Laissti yang memiliki 219k subscriber guna memproduksi
webseries “Pury dan BosUki” untuk menyebarluaskan
informasi tentang pembangunan infrastruktur kepada generasi
millennial dengan penyajian yang santai, menarik dan
menghibur.
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Pengembangan Ruang
Layanan
Ruang layanan yang nyaman merupakan sebuah
syarat untuk melaksanakan pelayanan publik.
Menyadari hal ini, maka Pelaksana PPID Pusat
dan Pelaksana PPID Daerah telah berupaya
meningkatkan kenyamanan dan fasilitas Ruang
Layanan bagi kepentingan warga pemohon
informasi publik. Ruang Layanan yang saat ini
tersedia telah memiliki sejumlah fasilitas, di
antaranya kursi yang nyaman, ruang baca yang
dilengkapi buku-buku terkait dengan pelaksanaan
pembangunan infrastruktur di Indonesia, juga
akses WiFi yang memungkinkan pemohon
informasi publik menyibukkan diri saat menanti
layanan.
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Selain itu, terdapat ruang khusus menyusui,
musholla, toilet yang terpisah, jalur evakuasi, juga
tersedia sarana dan prasarana yang responsif
terhadap gender/ramah difable seperti priority
seat, toilet khusus difable, lift khusus, dan
sebagainya. Pelaksana PPID Daerah BBPJN II Medan
merupakan salah satu PPID Daerah yang telah
mengimplementasikan pengembangan ruang
layanan melalui fasilitas-fasilitas tersebut.
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Pengembangan e-ppid
Website e-PPID merupakan salah satu kunci pelayanan
informasi publik. Website e-PPID menjembatani
kebutuhan informasi publik, sehingga masyarakat
dapat mengakses dan memperoleh informasi yang
dibutuhkannya tanpa harus mendatangi lokasi unor
Kementerian PUPR. Dalam upaya memenuhi hak
masyarakat, website e-PPID diperbaharui kontennya
secara teratur serta ditingkatkan performanya sehingga
semakin memudahkan masyarakat untuk memperoleh
informasi.

berkunjung ke satu tempat, maka pengguna dapat
mengakses informasi di lokasi lain yang terkait.

Pengembangan website e-ppid mencakup peningkatan
kualitas jaringan dan konten. Pengembangan jaringan
dimaksudkan untuk menunjang proses transfer data
maupun pencarian informasi. Sedangkan menyangkut
konten, isinya semakin variatif dan proses pemutakhiran
data sekaligus penambahan data dilaksanakan dengan
cepat. Dalam menyampaikan pesannya kepada publik,
Kementerian PUPR juga melakukan terobosan ‘bermain’
dengan ilustrasi dan infografis yang memudahkan publik
untuk menerima dan memahami pesan. Teks yang
Dalam website e-PPID, masyarakat dapat memperoleh
bersifat formal dan mengindikasikan komunikasi satu
beragam jenis informasi publik, mengetahui kabar
arah juga dihindari. Gantinya adalah teks yang cenderung
terbaru Kementerian PUPR, sekaligus dapat mengajukan bersifat ‘mengajak’ atau mengundang pembaca untuk
permohonan informasi maupun pengaduan, keberatan, berpartisipasi. Fitur-fitur yang sudah ada juga di-upgrade
dan sengketa. Tampilan dikemas secara atraktif
dan dibuat sedemikian rupa sehingga user-friendly. Hal
dengan pendekatan user experience yang menekankan ini terlihat khususnya pada fitur-fitur layanan kebutuhan
kenyamanan pengguna. Di sisi lain, website e-PPID
dan pengaduan.
menjadi portal hub yang menghubungkan informasi
PUPR dengan public repository lainnya. Cukup
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Pengembangan Sistem
Informasi Digital
Perkembangan teknologi digital menghadirkan
berbagai peluang baru. Di antaranya adalah
menjembatani kesenjangan sumber daya yang
ada, mengurangi kemacetan prosedur, serta
mengakselerasi kebutuhan untuk menghasilkan
sumber daya yang ada. Sejumlah inovasi dihasilkan
oleh PPID Kementerian PUPR dengan memanfaatkan
sistem informasi digital. Di antaranya adalah SIBIMA
dan SIMANTU.
SIBIMA KONSTRUKSI SIGAP adalah akronim dari
Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang
Konstruksi Untuk Siap Gapai Pekerjaan. SIBIMA,
demikian sebutan singkatnya, merupakan terobosan
Ditjen Bina Konstruksi guna mengatasi permasalahan

sumber daya manusia, yaitu kurangnya tenaga kerja
konstruksi yang besertifikat. SIBIMA Konstruksi
adalah layanan knowledge management dan
pelatihan jarak jauh berbasis kompetensi bidang
konstruksi yang disediakan bagi masyarakat jasa
konstruksi (kontraktor, konsultan perencana,
konsultan pengawas, supplier, serta mitra kerja
sama konstruksi lainnya). Dengan metode capacity
building untuk distance learning (online), melalui
pemanfaatan IT secara optimal SIBIMA memiliki
keunggulan paperless, roomless, payless, flexible,
mandiri, dan inklusif. Hingga tahun 2019, total
peserta terdaftar mencapai 62.673 orang. Total
peserta yang lulus berjumlah 39.673 dengan
persentase kelulusan mencapai 63%.
Pada bulan Maret 2019, Kementerian PUPR
meluncurkan SIMANTU, atau Sistem Manajemen
Pengetahuan. SIMANTU adalah wadah atau pustaka
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Kementerian PUPR berisi ilmu pengetahuan di bidang
PUPR dan infrastruktur. Tujuan SIMANTU adalah
meningkatkan kompetensi SDM Infrastruktur dari
mana saja. SIMANTU berkembang menjadi aplikasi
yang terintegrasi dengan produk-produk digital
lainnya, seperti E-HRM dan E-Pelatihan, sehingga
para pegawai PUPR dapat mengakses informasinya
di mana saja. Ragam artikel dan informasi terbaru
teknologi infrastruktur dapat diakses melalui
SIMANTU. Misalnya, pompa air hydropath, teknologi
tambal cepat, aspal plastik, menyiapkan air bersih,
infrastruktur di masa bencana, dan sebagainya.
Sebagaimana diungkapkan Menteri PUPR M. Basuki
Hadimuljono, SIMANTU adalah salah satu inovasi
untuk menjawab tantangan di era Indusri 4.0, yang
ditandai oleh pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi guna mencapai tingkat efisiensi dan
kualitas yang tinggi.
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SIBIMA KONSTRUKSI SIGAP dan SIMANTU merupakan
beberapa terobosan inovatif Kementerian PUPR
dalam mereorganisasi knowledge management
sehingga sejalan dengan perkembangan teknologi
digital dan budaya masyarakat digital itu sendiri.
Sementara itu, terobosan lain dengan memanfaatkan
teknologi digital adalah Aplikasi Tarif Tol Berbasis
Online. Melalui aplikasi ini, masyarakat pengguna
jalan tol dimudahkan untuk mengakses rute
gerbang tol sekaligus langsung mendapatkan
informasi besaran tarif tol yang harus dibayarkan
guna mencapai tempat yang dituju. Jika sebelum
cashless diperlukan waktu 7 detik untuk melakukan
transaksi di Pintu Tol, maka adanya aplikasi ini
menyingkat waktu transaksi cukup menjadi 3 detik
saja. Penghematan waktu ini mengurangi problem
kemacetan yang selama ini menghantui arus mudik
secara signifikan.

Sebagai upaya mengedukasi masyarakat khususnya
generasi muda mengenai pentingnya menghemat air,
inovasi dilakukan dengan membuat Game Edukasi
Interaktif Air Minum “Make Air, Tirta dan Petualangan
Cika”. Game ini merupakan aplikasi berbasis desktop
yang menyampaikan informasi penyelenggaraan
SPAM secara efektif, serta pemanfaatan penggunaan
air secara bijak.
Kehadiran berbagai aplikasi, game interaktif,
juga sistem informasi digital hasil inovasi PPID
Kementerian PUPR terbukti bukan saja memberi
warna baru di tengah masyarakat. Tetapi juga
membuka akses dan fasilitas yang mengatasi
permasalahan, sekaligus mengubah budaya kerja
di lingkungan Kementerian PUPR menuju pada
Masyarakat Digital yang sesungguhnya. Lebih jauh
lagi, terobosan ini mengimplikasikan kesiapan,

kemampuan, dan kekuatan Kementerian PUPR untuk
memasuki Era Digital.

Komitmen, Inovasi dan Kolaborasi
terus kami kedepankan dalam
penyelenggaraan pelayanan
informasi publik Kementerian
PUPR
Sudirman

Staf Ahli Menteri PUPR
Bidang Sosial Budaya dan Peran
Masyarakat
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MENGUATKAN KOLABORASI

179

KIP PUPR; IMPLEMENTASI DAN CAPAIAN

Prestasi Pelayanan
Informasi Publik Tahun 2019
Tidak kurang dari 9 (sembilan) penghargaan tingkat
nasional diterima oleh PPID Kementerian PUPR untuk

Pemenang Gold Winner Insan PR
INDONESIA 2019 kategori Kepala
Biro diberikan kepada Endra S.
Atmawidjaja (Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat) oleh
Founder & CEO PR INDONESIA.

Penghargaan Public Relations Award
(PRIA) 2019 Kategori Terpopuler di
Media Subkategori Kementerian yang
diselenggarakan oleh PR Indonesia.
Penghargaan diberikan terhadap
lembaga, kementerian dan korporasi
yang memiliki eksposur tertinggi
di lebih dari 150 media cetak seIndonesia.

Penghargaan Gold Winner untuk Majalah
Kinerja Vol. VII/Januari Maret 2019.
Dan Penghargaan Silver Winner untuk
Majalah Kinerja Vol.IX/Juli-September
yang diterbitkan oleh Balai Wilayah
Sungai Maluku Utara pada Acara
Public Relations Award (PRIA) 2019.
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pelayanan informasi publik tahun ini. Penghargaan
mencakup apresiasi terhadap kinerja, kualitas
produk, hingga sosok unik Menteri PUPR yang
menjadi inspirasi dan daya tarik publik. Lengkapnya
sebagai berikut :

Penghargaan Juara Kedua The Best
Inhouse Magazine in Government
Category untuk Majalah KIPRAH yang
diterbitkan oleh Biro Komunikasi
Publik pada Indonesia Content
Marketing Awards (ICMA) 2019 yang
diselenggarakan oleh Grid Story
Factory dan Grid Voice dari Kelompok
Kompas Gramedia.

Penghargaan TOP 99 Sistem Inovasi
Pelayanan Publik (SINOVIK) Kategori
Pertumbuhan Ekonomi dan
Kesempatan Kerja Tahun 2019 untuk
Sistem Informasi Belajar Intensif
Mandiri Bidang Konstruksi Siap
Gapai Pekerjaan (SIBIMA KONSTRUKSI
SIGAP) Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Penghargaan Manajemen Informasi
Arus Mudik 2019 Kategori Informatif
dan Inovatif. Penghargaan diberikan
oleh Kantor Staf Kepresidenan
(KSP), Kementerian Komunikasi dan
Informatika, dan Komisi Informasi
Pusat.
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Penghargaan Anugerah Humas Indonesia
2019 Kategori Terpopuler di Media
Online 2019, Sub Kategori Kementerian.

Penghargaan Gold Winner Kategori
Laporan Pelayanan Informasi Publik
Terinovatif, Sub Kategori Kemeterian
serta Penghargaan Gold Winner
Kategori Ruang Pelayanan Informasi
Publik Terinovatif, Sub Kategori
Kementerian.

Pemenang Government Social Media
Award 2019 Kategori Best Use of
Images dan Kategori Best Of Humor
pada acara Government Social Media
Summit 2019.
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Penghargaan TOP 45 Sistem Inovasi
Pelayanan Publik (SINOVIK) untuk
Sistem Informasi Belajar Intensif
Mandiri Bidang Konstruksi Siap Gapai
Pekerjaan (SIBIMA Konstruksi Sigap)
Kementerian PUPR.

Penghargaan sebagai Kementerian/
Lembaga terbaik dalam kategori
Media Sosial dalam Anugerah Media
Humas (AMH) 2019.

Penghargaan Keterbukaan Informasi
Badan Publik Tahun 2019 Kategori
Kementerian dengan Kualifikasi
Informatif yang diselenggarakan oleh
Komisi Informasi Pusat.
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Kementerian PUPR perlu
lebih meningkatkan cara-cara
pelayanan informasi yang
tidak hanya business as usual
tetapi diperlukan inovasiinovasi dan kolaborasi yang
lebih luas

06
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Bergerak Mengejar
Tujuan

06.
LANGKAH KE DEPAN

Bergerak Mengejar
Tujuan

Secara khusus, strategi peningkatkan
layanan informasi publik Kementerian
PUPR pada tahun 2020-2024 berpijak
pada sejumlah prinsip, yaitu : monitoring,
benchmarking¸ networking, pendampingan
serta meningkatkan inovasi dan menguatkan
kolaborasi.
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Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik, Kementerian PUPR telah
menetapkan Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik dalam Roadmap Reformasi
Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat. Hasil yang diharapkan dari
Program tersebut yaitu meningkatnya kualitas
pelayanan publik, dengan indikasi:
a. Kemudahan informasi dan aksesibilitas
pelayanan;
b. Modernisasi sistem dan manajemen pelayanan
publik; serta
c. Terwujudnya kepuasan masyarakat/pengguna
layanan.

Secara konseptual, Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian PUPR dilakukan lebih
terintegrasi dengan pelayanan publik secara
keseluruhan. Berbagai program telah berhasil
dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan
dan pembinaan, yang mampu meningkatkan
pelayanan informasi publik. Salah satu indikator
dalam mengukur keberhasilan dalam hal
pelayanan publik dimana didalamnya mencakup
keterbukaan informasi publik adalah hasil
penilaian kepatuhan pelayanan publik pada tahun
2018 nilai yang menggembirakan sebesar 94,32%
dengan kata lain memiliki predikat Kepatuhan
Tinggi. Dimana pada Tahun 2016 masih pada Zona
Kuning dengan nilai 72,20%, meningkat dari tahun
2015 dengan nilai 66,00%, namun mengalami
penurunan kembali pada tahun 2017 dengan nilai
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66,67%. Melalui berbagai upaya dan tekad yang kuat
dalam rangka peningkatan pelayanan publik, pada
tahun 2018 mampu menghasilkan nilai kepatuhan
yang menggembirakan. Selanjutnya pada tahun 2019
Ombudsman tidak melakukan penilaian terhadap
Kementerian PUPR karena sudah berada di Zona
Hijau, namun akan dievaluasi kembali.
Kualitas Pelayanan Publik menjadi salah satu
indikator pengungkit yg berpengaruh dalam
penilaian Reformasi Birokrasi suatu Kementerian/
Lembaga dengan bobot nilai tertinggi 6. Berdasarkan
hasil Evaluasi Kementerian PANRB terhadap
Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR Tahun
2019 menunjukkan peningkatan signifikan, dari
4,5 di Tahun 2018 menjadi 4,77 di Tahun 2019. Ini
menjadi penyemangat bagi semua Unit Pelaksana
Pelayanan Publik Kementerian PUPR untuk terus
menerus melakukan inovasi dalam peningkatan
pelayanan publik. Ke depan, Kementerian PUPR
direkomendasikan untuk terus mendorong

penciptaan inovasi pelayanan serta meningkatkan
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak
lanjut terhadap hasil survey pelayanan publik secara
berkala untuk meningkatkan kepuasan pengguna
layanan.

Roadmap Pelayanan Informasi Publik Kementerian
PUPR
Kualitas pelayanan publik di Kementerian/Lembaga
masih berbeda-beda Terkait dengan keterbukaan
informasi publik dan pelayanan publik, merujuk
pada Permen PUPR No. 15/PRT/M/2016 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR
2015-2019, telah menetapkan 3 (tiga) indikator target
keberhasilan pelayanan publik yang terdiri dari:
1. Indeks Integritas Pelayanan Publik mencapai skor
9
2. Survei Kepuasan Masyarakat mencapai 95%
3. Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU
Pelayanan Publik pada Zona Hijau, mencapai
100%.

RANCANGAN roadmap keterbukaan informasi publik
kementerian pupr 2020-2024
TEMA UTAMA
konsolidasi
pelayanan

MENINGKATKAN INOVASI
DAN MENGUATKAN
KOLABORASI

pemantapan
pelayanan

pengembangan
pelayanan

FOKUS KEGIATAN
• Memperkuat kerjasama antar
lembaga dalam pelayanan
informasi publik
• Meninjau dan Menetapkan
kerjasama kelembagaan dalam
payung hukum

• Melakukan terobosan pelayanan
informasi publik untuk
meningkatkan standar layanan.
• Penyamaan standar layanan
informasi publik di seluruh
Pelaksana PPID baik di tingkat
Pusat maupun Daerah.

• Meningkatkan intensitas layanan
sistem informasi digital yang
telah ada
• Menciptakan aplikasi-aplikasi
kreatif untuk memudahkan
akses terhadap layanan
informasi publik
• Mengeksplorasi kemungkinan
pengelolaan pengetahuan
(knowledge management)
berbasis sistem digital

• Perluasan jangkauan kepada
khalayak-khalayak strategis yang
merasakan manfaat langsung
• Perluasan jangkauan kerjasama
informasi dan komunikasi publik
kepada beragam stakeholder,
influencer, opinion maker, dan
opinion leader

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
CRITICAL PATH : KAPASITAS FUNGSI KOORDINASI
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MONEV DAN EVALUASI TATA LAKSANA

Tahapan Peningkatan KUALITAS Pelayanan Publik Kementerian PUPR
Tahap Konsolidasi
Pelayanan Publik

Tahap Pemantapan
Pelayanan Publik

Tahap Inovasi dan
Kolaborasi Pelayanan
Publik

Tahap Pengembangan
Pelayanan Publik
Berkelanjutan

Pada tahap konsolidasi
dilaksanakan evaluasi kondisi
penyelenggaraan pelayanan
publik, baik dari hasil penilaian
internal Kementerian maupun
penilaian dari pihak eksternal,
seperti hasil penilaian
kepatuhan dari Ombudsman
maupun dari hasil penilaian
masyarakat luas, baik
melalui survei, pengelolaan
pengaduan, maupun dari
media massa cetak maupun
elektronik.

Tahap Pemantapan terdiri
dari 7 (tujuh) rangkaian utama
kegiatan terhadap perbaikan
penyelenggaraan pelayanan
publik, yaitu:
1. Perbaikan Standar
Pelayanan Publik
a. Penetapan Surat
Keputusan (SK) Standar
Pelayanan.
b. Perbaikan Format dan
Pemasangan Maklumat
Pelayanan
c. Pemasangan Standar
Pelayanan
2. Pemasangan Standar
Pelayanan
a. Tempat Parkir
b. Sarana Penunjang Lain
c. Tempat Parkir
3. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Sistem
Informasi Pelayanan Publik
(SIPP)
a. Sistem Informasi
Elektronik
b. Sistem Informasi Non
Elektronik
4. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Konsultasi dan
Pengaduan
a. Pengelolaan Konsultasi
b. Pengelolaan Pengaduan
5. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Penilaian
Kinerja
a. Penyusunan dan
Penetapan Pedoman
Penilaian Kinerja
b. Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat

Pada tahap ini diharapkan,
semakin banyak jenis
pelayanan publik di
Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
melakukan inovasi pelayanan
publik dan mengikuti kompetisi
inovasi yaitu kegiatan seleksi,
penilaian, dan pemberian
penghargaan yang diberikan
kepada inovasi pelayanan
publik yang dilakukan oleh
kementerian/lembaga,
pemerintah daerah, badan
usaha milik negara, dan badan
usaha milik daerah.

Tahap pengembangan
pelayanan berkelanjutan
dimaksudkan untuk menjamin
bahwa kualitas pelayanan
publik terus ditingkatkan,
dan dikembangkan dengan
dukungan perencanaan
pemrogram dan penganggaran,
tugas dan fungsi organisasi,
serta hukum dan perundangundangan yang berlaku,
serta mampu mengikuti
dinamika perkembangan
tuntutan masyarakat dan
kebijakan pemerintah dalam
penyelenggaraan publik.

Inovasi pelayanan publik
dikelompokkan ke dalam 4
(empat) kategori, yaitu:
1. Tata kelola pemerintahan,
meliputi salah satu atau
lebih unsur partisipasi,
akuntabilitas, transparansi,
efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan
pemerintahan, kualitas
regulasi, penegakan hukum,
ketertiban sosial, dan
kontrol terhadap korupsi
dalam pelayanan publik.
2. Penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi
dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.
3. Perbaikan kesejahteraan
sosial dalam penyelesaian
masalah-masalah sosial.
4. Pelayanan langsung kepada
masyarakat yaitu pelayanan
yang dilaksanakan
melalui kontak langsung
dengan masyarakat yang
manfaatnya dirasakan
langsung.

Hal ini dapat dicapai melalui
beberapa kegiatan yaitu:
1. Pelayanan Publik sebagai
bagian target kinerja dalam
Rencana Startegis (Renstra)
2020 - 2024, baik pada
tingkat Kementerian, Unor
maupun Unit Kerja/UPT.
Melalui penetapan target
dalam Renstra diharapkan
penyelenggaraan pelayanan
publik akan memiliki
kepastian dan kinerja
yang terukur dalam jangka
menengah. Hal tersebut
juga untuk menunjukkan
komitmen yang lebih tinggi
dari Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahaan
Rakyat dalam mewujudkan
pelayanan yang lebih
berkualitas secara
berkesinambungan, dan
sebagai bentuk akomodasi
terhadap Peraturan
Pemerintah Nomor 17
Tahun 2017

Evaluasi juga dilakukan atas
perkembangan penetapan
berbagai kebijakan pemerintah
yang terkait dengan pelayanan
publik, baik dalam bentuk
peraturan maupun kebijakan
strategis, seperti kebijakan
Proyek Strategis Nasional. Dari
hasil evaluasi telah disusun
peta kondisi penyelenggaraan
pelayanan publik pada setiap
unit pelayanan dan dilakukan
koordinasi dengan unit
pelayanan, sebagai bahan
penyusunan kebijakan yang
terkait dengan pelayanan
publik.
Pada tahap ini telah
dilakukan penyusunan
dan penetapan pedoman
pelayanan publik untuk
“menyeragamkan” format
standar penyelenggaraan
pelayanan publik di seluruh
unit pelayanan. Penetapan
pedoman dilanjutkan dengan
sosialisasi kepada seluruh
stakeholders di lingkungan
Kementerian.

MENINGKATKAN INOVASI
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Tahapan Peningkatan KUALITAS Pelayanan Publik Kementerian PUPR
Tahap Konsolidasi
Pelayanan Publik
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Tahap Pemantapan
Pelayanan Publik

Tahap Inovasi dan
Kolaborasi Pelayanan
Publik

Tahap Pengembangan
Pelayanan Publik
Berkelanjutan

c. Pelaksanaan Evaluasi
Kinerja
d. Pelaksanaan Penilaian
Kinerja
e. Pelaksanaan Penilaian
Kinerja
6. Peningkatan Kapasitas SDM
Pelaksana
a. Penyusunan Modul Bimtek
dan Kode Etik Pelayanan
b. Pelaksanaan Bimtek
7. Peningkatan Pelayanan
Terpadu
a. Kajian kebutuhan jenis
pelayanan yang akan
disatukan di dalam satu
atap pelayanan.
b. Kajian pengembangan
standar pelayanan
terpadu.
c. Kajian kebutuhan SDM
pelaksana pelayanan
publik terpadu
d. Kajian kebutuhan ruang
pelayanan terpadu
e. Kajian pengembangan
Sistem Informasi
pelayanan terpadu
f. Pengembangan Mal
Pelayanan Publik

Pengembangan kerjasama
dengan berbagai pihak untuk
meningkatkan kolaborasi
antar pelaku pelayanan
publik juga penting untuk
dilaksakanan dalam rangka
pengkayaan berbagai metode
dan pendekatan sebagai bagian
dari upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan
Dan Penganggaran
Pembangunan Nasional.
2. Penerapan budaya
“pelayanan prima”,
peningkatan tranparansi
dan akuntabilitas kinerja
pelayanan publik. Budaya
“pelayanan prima” sebagai
bagian dari proses dan hasil
pelaksanaan reformasi
birokrasi akan terwujud
tidak hanya pada pegawai
yang langsung berhubungan
dengan masyarakat
dalam pelayanan, namun
pada seluruh pegawai di
Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat.
3. Penetapan SDM Pelaksana
dalam Jabatan Tertentu perlu
dilakukan, terutama untuk
para pelaksana pada bagain
administrasi pelayanan,
seperti jabatan untuk
petugas pelayanan di front
office, pengelola pengaduan,
pengelola pengaduan, dan
system informasi pelayanan.
4. Penyusunan Rencana
Pelayanan Publik pada setiap
tahun anggaran. Setiap Unit
Pelayanan, baik pada tingkat
unit kerja/UPT, mauapauan
pada unit pelayanan
terpadau pada tingkat unit
organisasi dan kementerian,
pada tahap ini sudah
melakukan perencanaan
yang dituangkan dalam
dokumen Perencanaan
Pelayanan Publik

Tahapan Peningkatan KUALITAS Pelayanan Publik Kementerian PUPR
Tahap Konsolidasi
Pelayanan Publik

Tahap Pemantapan
Pelayanan Publik

Tahap Inovasi dan
Kolaborasi Pelayanan
Publik

Tahap Pengembangan
Pelayanan Publik
Berkelanjutan
5. Evaluasi kinerja
pelayanan publik yang
berkesinambungan. Evaluasi
dilakukan secara berjenjang
dari unit pelayanan pada
tingkat Unit Kerja/UPT,
Unit Organisasi dan pada
tingkat Kementerian yang
dilaksanakan oleh bagian/
unit yang bertanggung jawab
terhadap evaluasi program.

Informasi publik merupakan bagian dari layanan
publik. Strateginya dirumuskan sesuai dengan
target pelayanan publik yang telah ditetapkan, serta
mengakomodasi berbagai tantangan yang dihadapi.
Pelaksanaannya membutuhkan skema atau tahapan
dalam mencapai objektif yang ditargetkan.
Atas dasar hal tersebut, dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan maka disusun rumusan
Roadmap Keterbukaan Informasi Publik harus
mampu mendukung capaian indikator pelayanan
publik. Terdapat 4 (empat) tema utama dalam
roadmap yaitu konsolidasi pelayanan, pemantapan
pelayanan, inovasi pelayanan dan kolaborasi, serta
pengembangan pelayanan.
Selanjutnya untuk menjabarkan roadmap di atas,
serangkaian tahapan kegiatan disusun dalam rangka
upaya pencapaian sasaran untuk peningkatan
kualitas pelayanan publik, namun berbagai kegiatan
tersebut perlu dilakukan penajaman agar lebih
komprehensif dan terstruktur serta memiliki target
tahunan yang lebih terinci.

Strategi Peningkatan Pelayanan
Informasi Publik dan Penguatan
PPID
Dalam pelayanan informasi publik, terdapat tiga
aspek yang menjadi kata kunci, yaitu konten
informasi publik, SDM pelaksana layanan informasi
publik yang profesional, serta sistem yang
mengakomodasi pelayanan informasi publik.
Kesemuanya diarahkan untuk mencapai target yang
ditetapkan, yaitu (a) Kemudahan informasi dan
aksesibilitas pelayanan; (b) Modernisasi sistem dan
manajemen pelayanan publik; serta (c) Terwujudnya
kepuasan masyarakat/pengguna layanan. Upaya
peningkatan pelayanan informasi publik dan
penguatan PPID menghadapi sejumlah tantangan,
di antaranya (1) Perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi; (2) perkembangan struktur
keorganisasian baik internal maupun eksternal;
dan (3) perkembangan budaya masyarakat yang
memunculkan tuntutan-tuntutan baru.
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Tiga variabel yang harus diakomodasi dalam
menyusun strategi peningkatan pelayanan informasi
publik di lingkungan Kementerian PUPR adalah:
(1) Faktor Kunci Pelayanan Informasi Publik, (2)
Tantangan yang Dihadapi; dan (3) Target Capaian.
Berdasarkan gambaran tersebut, maka terdapat
dua dimensi strategi pelayanan informasi publik,
yaitu (1) Dimensi Organisasi, yaitu terselenggaranya
pelayanan informasi publik yang mantap dan
berkelanjutan; dan (2) Dimensi SDM dalam bentuk
penguatan PPID.

mengukur dan membandingkan kinerja sebuah unit
dengan unit atau organisasi lain pada bidang yang
sama. Benchmarking merupakan sebuah keharusan
untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai
kondisi kinerja yang aktual, serta capaian kinerja
secara komprehensif. Benchmarking mengimbangi
evaluasi—jika evaluasi berfokus pada capaian organisasi
berdasarkan program kerja, maka benchmarking
akan memperlihatkan gambaran mengenai capaian
organisasi dibandingkan dengan capaian organisasi lain
yang menjalankan layanan sejenis.

Strategi Peningkatan Layanan Informasi Publik di
tahun 2020-2024 dilaksanakan dengan berpijak pada
sejumlah prinsip, yaitu:

Benchmarking dilaksanakan secara internal maupun
eksternal. Benchmarking internal diwujudkan
dengan pemeringkatan kinerja setiap unit dalam
Kementerian PUPR yang melaksanakan fungsi
pelayanan informasi publik, sehingga terlihat
peringkat kinerja masing-masing. Sedangkan
benchmarking eksternal dilaksanakan dengan site
visit, wawancara, maupun observasi pada organisasiorganisasi yang dipandang memiliki keunggulan
dalam fungsi layanan informasi publik di berbagai
lini. Komisi Informasi selaku pembina dan penegak
UU Keterbukaan Informasi Publik akan menjadi
pendamping yang memberikan rekomendasi
benchmarking.

Monitoring - Evaluasi
Merupakan bagian dari strategi evaluasi. Tujuan
monitoring adalah memantau pelaksanaan pelayanan
informasi publik. Data-data aktual monitoring akan
menjadi masukan dalam melaksanakan evaluasi,
sehingga penanganannya menjadi tepat sasaran.
Evaluasi dan strategi akan dilakukan secara
periodic dan berkesinambungan sehingga berbagai
kekurangan dan penanganannya dapat segera
dikenali dan diberi solusi.
Sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, evaluasi
dan monitoring akan dikaji ulang dan dire-evaluasi
guna memastikan efisiensi dan efektivitasnya.
Efisien, dalam arti pelaksanaannya dapat dilakukan
sesederhana mungkin serta terintegrasi dalam
sistem pelayanan publik keseluruhan sehingga tidak
membebani PPID maupun staf. Efektif, dalam arti
indikator-indikator monitoring dan evaluasi benarbenar mencerminkan kualitas pelayanan informasi
publik yang akan diukur dan disesuaikan dengan
perkembangan situasi.

Benchmarking
Benchmarking sebagai bagian dari manajemen
strategis adalah sebuah proses yang bertujuan untuk
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Networking
Networking atau berjejaring diwujudkan dalam
bentuk membuka dan mengintensifkan kemitraan
dengan berbagai pihak untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik. Kementerian PUPR
memiliki cakupan tugas yang sangat kompleks,
menyangkut hajat hidup masyarakat baik di tingkat
lokal, regional, maupun nasional. Dalam melakukan
fungsi pelayanan informasi publik, secara internal
Kementerian PUPR harus mengembangkan
koordinasi yang baik sehingga setiap kebutuhan
informasi publik dapat difasilitasi dengan sesuai
dengan standar waktu layanan. Selain itu, mengingat
kompleksitas tugas Kementerian PUPR, berjejaring
dengan penyelenggara informasi publik antar
Kementerian/Lembaga di luar Kementerian PUPR

juga diintensifkan sehingga meningkatan kualitas
layanan informasi publik antar lembaga. Wujud dari
networking adalah kolaborasi yang dilakukan pada
berbagai stakeholder pembangunan infrastruktur,
baik antar kementerian/lembaga maupun dengan
komunitas dan CSO/NGO.

Pendampingan
Tujuan pendampingan adalah peningkatan kualitas
layanan informasi publik secara konprehensif
dan terintegrasi. Disadari bahwa kondisi aktual
memperlihatkan perbedaan kualitas layanan informasi
publik di berbagai unit dan balai Kementerian
PUPR. Pendampingan dilakukan untuk membantu
mempercepat peningkatan kualitas layanan informasi
publik. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan
hasil pemeringkatan layanan informasi publik
antar unit/organisasi secara internal, sehingga
dapat diketahui unor mana saja yang memerlukan
pendampingan, apa saja yang perlu didampingi,
serta strategi pendampingan macam apa yang
dapat berfungsi secara efektif. Dalam melaksanakan
fungsi pendampingan di bawah PPID Utama yang
dikoordinasikan oleh Biro Komunikasi Publik, jalur
komunikasi dengan Komisi Informasi diintensifkan.

Sukses pelayanan informasi
publik tidak bisa terlepas dari
kinerja komunikasi publik yang
mampu menjawab tantangan
dinamika kebutuhan informasi
yang begitu cepat dan perubahan
budaya komunikasi masyarakat
Endra S. Atmawidjaja

Kepala Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Produktif, Inovatif & Kolaboratif
Perkembangan situasi menuntut adanya berbagai
terobosan dalam pelayanan informasi publik. Terlebih
mengingat dinamika yang berlangsung di lapangan,
di mana produk-produk atau output infrastruktur
melibatkan kepentingan banyak pihak. Untuk itu,
pelayanan informasi publik tidak bisa diperlakukan
sebagai business as usual, melainkan membutuhkan
inovasi yang terus-menerus, sehingga semakin
mengakomodasi kepentingan publik. Inovasi yang
dikembangkan menyangkut kemudahan akses untuk
mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Inovasi
lainnya terfokus pada sektor SDM, yaitu mendukung
percepatan produksi tenaga-tenaga ahli tesertifikasi
sehingga dapat menjembatani kesenjangan
pembangunan infrastruktur yang diakibatkan oleh
kurangnya pelaksana.
Guna mencapai target peningkatan pelayanan
informasi publik dan penguatan PPID, strategi
pelayanan informasi publik diwujudkan dalam tiga
aksi:
1. Penguatan kebijakan layanan informasi publik.
2. Peningkatan profesionalisme SDM pelaksana
layanan informasi publik.
3. Peningkatan pembinaan melalui sistem penilaian
kinerja yang berkesinambungan.
Uraiannya adalah sebagai berikut :
1. Penguatan Kebijakan Layanan Informasi Publik
Penguatan kebijakan diperlukan untuk
memberikan landasan pelayanan informasi
publik. Penguatan kebijakan memberikan dasar
bagi penyelenggaraan sistem, penyediaan
informasi publik, penyelesaian sengketa informasi
publik, termasuk pengadaan fasilitas, SDM,
serta pembinaan dan penghargaan bagi SDM
pelaksana layanan informasi publik.
2. Peningkatan Profesionalisme SDM Pelaksana
Layanan Informasi Publik
Tantangan yang dihadapi saat ini adalah
ketersediaan SDM pelaksana layanan
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informasi publik yang masih berbeda-beda kadar
kompetensinya, serta tingkat profesionalismenya
dalam melaksanakan layanan informasi publik.
Hal ini tak lepas dari kenyataan berbeda-bedanya
latar belakang SDM pelaksana layanan informasi
publik di lingkup Kementerian PUPR, yang sebagian
besar berasal dari tenaga teknis infrastruktur dan/
atau layanan administratif. Untuk itu, berbagai serial
workshop serta peningkatan kompetensi dilaksanakan
dalam berbagai kesempatan. Secara berkala,
kompetensi SDM juga menjadi bagian dari evaluasi
dan pengukuran kinerja sehingga bisa diketahui
kompetensi apa saja yang masih tergolong lemah dan
memerlukan peningkatan atau pembinaan.
3. Peningkatan Pembinaan Melalui Sistem Penilaian
Kinerja yang Berkesinambungan
Pembinaan yang efektif dilakukan berdasarkan Sistem
Penilaian Kinerja yang berkesinambungan. Sistem
Penilaian Kinerja tidak lain merupakan evaluasi—
sebuah kata kunci untuk peningkatan kualitas. Melalui
evaluasi, kelemahan sistem, kemacetan mekanisme,
termasuk kekurangan dalam melaksanakan pelayanan
publik di lapangan teridentifikasi, serta mendapatkan
rekomendasi untuk diperbaiki. Evaluasi sebagai
strategi peningkatan pelayanan informasi publik dan
penguatan PPID akan dilaksanakan secara teratur
di semua lini. Mulai dari praktik layanan informasi
publik, SDM, sampai pada tataran regulasi. Keteraturan
dan konsistensi inilah yang merupakan wujud dari
kesinambungan penilaian kinerja.
Tindak lanjut dari roadmap adalah rencana aksi yang
mewujudkan strategi sesuai dengan roadmap pelayanan
informasi publik. Dalam hal ini, tindak lanjut ditetapkan
sebagai berikut :
1. Proyeksi Internal
a. Monitoring dan evaluasi layanan informasi publik,
dengan tujuan menghasilkan pemeringkatan dan
rekomendasi kebijakan.
b. Perbaikan sistem dan mekanisme kerja
dilaksanakan melalui evaluasi tata kelola,
hubungan antar lembaga, SOP
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c. Konsolidasi setiap unit dalam melaksanakan
fungsi pelayanan informasi publik dengan
melakukan identifikasi SWOT yang
diakomodasi dengan trend dan prediksi
d. Peningkatan mutu layanan informasi publik
1) Pemutakhiran data
2) Peninjauan status data
3) Penambahan jumlah dan peningkatan
kualitas SDM
4) Peningkatan kualitas perlengkapan yang
dimiliki.
5) Penambahan fitur, tools, maupun sarana
informasi publik yang baru.
e. Pendampingan penyelenggaraan layanan
informasi publik

2. Proyeksi Eksternal
a. Peningkatan mutu layanan informasi publik
b. Penguatan inovasi layanan informasi publik
c. Identifikasi, ujicoba, dan penguatan fitur-fitur
layanan informasi publik
d. Mapping stakeholder informasi publik:
karakter stakeholder, jenis layanan, dan
pendekatan yang tepat.
e. Pemetaan Informasi Publik didasarkan pada
segmen cohort atau stakeholder strategis.
f. Promosi untuk memperkenalkan dan
menggencarkan layanan informasi publik
pada berbagai stakeholder

3. Upscaling
a. Benchmarking
- Konsultasi dan pendampingan dari Komisi
Informasi
- Studi banding
- Penetapan Key Performance Index (KPI)
b. Networking
- Mapping stakeholder
- Penentuan skala prioritas
- Peningkatan jumlah dan penguatan
kemitraan antar Kementerian/Lembaga
untuk meningkatkan layanan informasi
publik.
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Peningkatan penyelenggaraan
layanan informasi publik adalah
bukti komitmen Kementerian
PUPR untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik
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Meningkatkan
Kinerja Positif

07.
PENUTUP

Meningkatkan
Kinerja Positif

Demokrasi diselenggarakan sebagai upaya
untuk melayani dan menyejahterakan publik
sebaik-baiknya, memenuhi hak-hak rakyat,
serta menegakkan martabat kemanusiaan.
Berdasarkan UUD 45 dan regulasi terkait,
Indonesia sebagai Negara Hukum Demokrasi
berjuang menegakkan prinsip-prinsip good
governance sebagai panduan tata kelola
negara sehingga cita-cita bangsa dapat
tercapai.
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Keterbukaan informasi publik menjadi bagian dari
pelaksanaan good governance. Tanpa adanya
keterbukaan informasi publik, transparansi tidak
dapat dicapai sehingga berakibat pada turunnya
kepercayaan publik kepada pemerintah. Dalam
hal ini, institusi pemerintah dinilai telah gagal
mempertanggungjawabkan amanah rakyat padanya.
Atau, dengan kata lain, tidak akuntabel atau gagal
mencapai standar akuntabilitas tertentu.
Guna mencapai transparansi dan akuntabilitas
pemerintah dalam urusan penyelenggaraan
negara, maka sejumlah institusi pemerintahan
wajib menegakkan keterbukaan informasi publik.
Kementerian PUPR, sebagai salah satu institusi
pemerintah, tidak luput dari kewajiban menegakkan
transparansi yang diwujudkan melalui keterbukaan
informasi publik. Dalam pelaksanaannya, keterbukaan
informasi publik dipraktikkan melalui pelayanan
informasi publik, sebagai wujud implementasi UU No.
14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Jendela Keterbukaan Informasi Publik PUPR
merekam upaya yang telah dilaksanakan oleh
Kementerian PUPR dalam melakukan layanan
informasi publik bagi masyarakat maupun
stakeholder infrastruktur. Jendela adalah idiom yang
kami pakai untuk menyimbolkan ruang keterbukaan,
transparansi, dan pelayanan bagi publik. Keterbukaan
informasi publik dilaksanakan dalam sejumlah klaster
kegiatan, mencakup persiapan, pelaksanaan, dan
pengawasan.
Pada tahapan persiapan, langkah-langkah yang
dilakukan mencakup penyiapan produk-produk
hukum sebagai payung regulasi untuk menetapkan
prosedur pelayanan informasi publik. Ini disusul
dengan updating/pembaharuan dan produksi konten
informasi publik, yang terdiri dari berbagai kategori
informasi publik. Hal lain yang juga dipersiapkan
adalah mekanisme kerja dalam bentuk standar
operasional. Serta, yang tak kalah penting adalah
penyiapan SDM pengelola informasi publik yang
berkualitas.

Tahapan pelaksanaan pelayanan informasi publik
pada dasarnya adalah implementasi berbagai
regulasi dalam praktik pelayanan. Untuk itu, sejumlah
upaya telah dilaksanakan, mencakup penyediaan
ruang dan fasilitas pelayanan informasi publik
(online dan offline), penyediaan saluran atau media
untuk menjembatani kebutuhan informasi publik,
serta melayani berbagai permohonan informasi
dari masyarakat menyangkut isu-isu infrastruktur di
berbagai level.
Pada tahapan pengawasan, maka yang dilakukan
adalah pemantauan dan evaluasi secara
berkesinambungan. Tujuannya untuk menangkap
kemungkinan ketidakpuasan yang terjadi serta
menanggulanginya dengan cepat. Selain itu, tahapan
pengawasan bertujuan menggali berbagai masukan
di lapangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
informasi publik.
Dalam sejarah keterbukaan informasi publik di
lingkungan Kementerian PUPR, maka tahun 2019
merupakan tahun ke 8 layanan informasi publik
dilangsungkan berdasarkan UU No. 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
diselenggarakan. Sejarahnya dimulai pada tahun 2011
dengan dibentuknya PPID melalui Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 156/KPTS/M/2011 tentang
Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum. Menyusul kemudian
perumusan instrumen-instrumen informasi publik,
serta penyusunan dan produksi konten informasi
yang sesuai. Sejak itu, Kementerian PUPR bergerak
maju secara konsisten untuk meningkatkan kualitas
melalui berbagai masukan yang diterima, sekaligus
dengan mengadakan benchmarking ke berbagai
institusi yang unggul dalam pelayanan informasi
publik.
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Apresiasi terhadap peningkatan kualitas layanan
informasi publik Kementerian PUPR, direfleksikan
melalui berbagai penghargaan yang diterima.
Pada tahun 2019, Kementerian PUPR mendapatkan
berbagai anugerah penghargaan, di antaranya
penghargaan bagi peningkatan exposure berita
infrastruktur di berbagai media massa, penghargaan
atas inovasi-inovasi informasi publik melalui layanan
sistem digital terpadu, hingga penghargaan bagi SDM
Kementerian PUPR yang berperan penting dalam
komunikasi publik. Ini menandakan keberhasilan
Kementerian PUPR dalam melaksanakan keterbukaan
informasi publik, yang terintegrasi dengan tugastugas komunikasi publik.

Berkaca pada pengalaman dan visi-misi keterbukaan
informasi publik Kementerian PUPR, jawabannya
adalah mampu. Ya, Kementerian PUPR melalui PPID
Pusat dan Daerah akan melanjutkan pelayanan
informasi publik yang telah berlangsung selama ini,
sambil terus berkomitmen meningkatkan kualitas
baik menyangkut SDM maupun pelayanannya.

Kami percaya, keterbukaan
informasi adalah kunci. Sebuah
kunci emas untuk menegakkan
transparansi dan akuntabilitas,
yang menjamin pemenuhan hak
publik dalam kerangka good
governance.
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@kemenPUPR

kementerianPUPR

@kemenPU

@kementerianpupr

PUPRTV

Kementerian PUPR terus berupaya untuk menjawab tantangan perubahan paradigma
komunikasi yang drastis dan mengubah budaya komunikasi masyarakat. Khalayak kini
menjadi lebih kritis, seiring dengan meningkatnya kesadaran mereka terhadap hak-hak
informasi yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara negara sebagai bentuk akuntabilitas.

www.pu.go.id

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
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