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A. Pendahuluan 

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi 

Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu 

negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses 

informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam 

ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan 

negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi 

publik. 

Perkembangan informasi yang berkembang pesat dewasa ini, 

menuntut peningkatan keterampilan dan keahlian pelaksana Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Administrasi Negara 

(PPID LAN). Di era teknologi sekarang kebutuhan akan informasi 

berjalan sangat cepat, sehingga dibutuhkan kesiapan PPID LAN dan 

Pranata Humas dalam menghadapi derasnya permintaan informasi 

yang dibutuhkan masyarakat tentang kinerja pemerintah. 

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID LAN dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode September s.d. 

Desember Tahun 2021. Laporan ini tidak hanya sekedar memenuhi 

tanggung jawab yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik, melainkan juga sebagai bentuk 

pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas 

kepada masyarakat. 

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan informasi kepada masyarkat mengenai pelaksanaan tugas 

PPID LAN agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik terutama 

untuk memaksimalkan pelayanan dan penyediaan informasi menuju 

transparansi pemerintahan. 

  



B. Layanan Informasi Publik 

Pengelolaan layanan informasi publik di Lembaga Administrasi Negara 

(LAN) meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib 

disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi 

yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang 

wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan 

informasi yang dikecualikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 

Peraturan Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, maka LAN wajib 

mengumumkan: 

1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, 

yang dapat diakses melalui laman http://ppid.lan.go.id/?p=2603; 

2. informasi yang wajib tersedia setiap saat, yang dapat diakses 

melalui laman http://ppid.lan.go.id/?p=2731; dan 

3. informasi yang diumumkan secara serta merta, yang dapat diakses 

melalui laman http://ppid.lan.go.id/?p=2740. 

Pada periode bulan September sampai dengan bulan Desember 2021, 

PPID LAN telah menerima 1071 (Seribu tujuh puluh satu) permohonan 

informasi publik yang ditujukan kepada PPID LAN dengan rincian per 

bulan sebagai berikut: 

1. 235 (dua ratus tiga puluh lima) permohonan informasi publik pada 

bulan September; 

2. 335 (tiga ratus tiga puluh lima) permohonan informasi publik pada 

bulan Oktober; 

3. 291 (dua ratus Sembilan puluh satu) permohonan informasi publik 

pada bulan November; dan 

4. 210 (dua ratus sepuluh) permohonan informasi publik pada bulan 

Desember. 

  

http://ppid.lan.go.id/?p=2603
http://ppid.lan.go.id/?p=2731
http://ppid.lan.go.id/?p=2740


Rincian permohonan informasi publik melalui media yang digunakan 

sebagai berikut: 

1. 159 (seratus lima puluh sembilan) permohonan informasi publik 

diterima langsung dari Pemohon yang datang langsung ke ruang 

layanan informasi publik; 

2. 41 (empat puluh satu) permohonan informasi publik diterima 

melalui fitur chat pada website; 

3. 4 (empat) permohonan informasi publik diterima melalui webmail 

LAN; 

4. 854 (delapan ratus ima puluh empat) permohonan informasi publik 

diterima melalui Media Sosial LAN yaitu Instagram, Twitter, 

Facebook dan Whatsapp; dan 

5. 12 (dua belas) permohonan informasi publik diterima melalui 

website PPID LAN. 

6. 1 (satu) permohonan informasi publik diterima melalui Telepon 

 

 

Persentase Permohonan Informasi Publik berdasarkan Media yang 

digunakan 

 

  



Permohonan informasi publik yang diterima PPID LAN ditujukan 

kepada satuan kerja LAN dengan rincian sebagai berikut: 

1. 9 (sembilan) permohonan informasi publik ditujukan kepada 

Puslatbang, yaitu Puslatbang KDOD, Puslatbang PKASN, 

Puslatbang KMP dan Puslatbang KHAN; 

2. 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) permohonan informasi 

publik ditujukan kepada Politeknik STIA, yaitu Politeknik STIA 

Jakarta, Politeknik STIA Bandung, Politeknik STIA Makassar; dan 

3. 674 (enam ratus tujuh puluh empat) permohonan informasi publik 

ditujukan kepada unit kerja di lingkungan LAN Jakarta. 

 

Jumlah Permohonan Informasi Berdasarkan Satuan Kerja 

 

Permohonan informasi publik yang telah selesai ditanggapi oleh PPID 

LAN, dapat dirinci berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya, sebagai 

berikut: 

1. 1056 (seribu lima puluh enam) permohonan informasi publik 

ditanggapi dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari kerja;  

2. 7 (tujuh) permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu 4 

(empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja; 

3. 8 (delapan) permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu 

7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja. 



 

Penyelesaian/Tanggapan atas Permohonan Informasi  

(Hari Kerja) 

 

Berdasarkan kategori permasalahan, permohonan informasi publik 

yang diterima PPID LAN dengan rincian sebagai berikut: 

1. 106 (seratus enam) permohonan informasi publik mengenai 

Pengembangan Kompetensi; 

2. 442 (empat ratus empat puluh dua) permohonan informasi publik 

mengenai Informasi Umum; 

3. 152 (seratus lima puluh dua) permohonan informasi publik 

mengenai Jabatan Fungsional Analis Kebijakan; 

4. 99 (Sembilan puluh sembilan) permohonan informasi publik 

mengenai Kemahasiswaan; 

5. 6 (enam) permohonan informasi publik mengenai kerja sama; 

6. 55 (lima puluh lima) permohonan informasi publik mengenai 

Jabatan Fungsional Widyaiswara; 

7. 23 (dua puluh tiga) permohonan informasi publik mengenai 

Akreditasi; 

8. 11 (sebelas) permohonan informasi publik mengenai Jurnal, Kajian 

dan Penelitian; 

9. 2 (dua) permohonan informasi publik mengenai Kearsipan; 

10. 7 (tujuh) permohonan informasi publik mengenai Sumber Daya 

Manusia; 

11. 57 (lima puluh tujuh) permohonan informasi publik mengenai 

Acara; 



12. 48 (empat puluh delapan) permohonan informasi publik mengenai 

Sarana dan Prasarana; 

13. 12 (dua belas) permohonan informasi publik mengenai Fasilitasi 

Inovasi; 

14. 51 (lima puluh satu) permohonan informasi publik mengenai 

Magang/Praktik Kerja Lapangan; dan 

15. 0 (0) permohonan informasi publik mengenai Regulasi. 

 

Persentase Jenis Permohonan Inforamasi berdasarkan Kategori Permasalahan 

 

C. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Informasi Publik 

Dalam melaksakan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan 

Pasal 19 huruf c, huruf d, dan huruf g Peraturan LAN Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara 

LAN melakukan pelaksanaan pengelolaan urusan kehumasan, 

pengelolaan pengaduan internal, serta pengelolaan dan pelayanan 

informasi dan dokumentasi. 

Salah satu bentuk pelayanan informasi yang dilakukan adalah melalui 

pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi pada portal LAN 

(htpp://www.lan.go.id) serta portal PPID LAN (http://ppid.lan.go.id) 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 

 



   

  Website LAN     Website PPID LAN 

 

Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud yaitu 

sebagai berikut: 

1. Informasi mengenai profil LAN yang meliputi profil singkat, pejabat 

struktural yang dapat diakses melalui https://lan.go.id/?page_id=64 

dan http://ppid.lan.go.id/?p=3139; dan 

2. Ringkasan informasi mengenai kinerja dalam lingkup Badan Publik 

berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang 

dilaksanakan beserta capaiannya, yang dapat diakses melalui  

http://ppid.lan.go.id/?page_id=47 

 

D. Keberatan dan Sengketa Informasi Publik 

https://lan.go.id/?page_id=64
http://ppid.lan.go.id/?p=3139
http://ppid.lan.go.id/?page_id=47


Pada periode bulan September sampai dengan Desember 2021, tidak 

terdapat keberatan dan sengketa informasi publik yang ditujukan 

kepada Atasan PPID LAN. 

 

E. Kegiatan Lain PPID LAN  

Selama periode bulan September sampai dengan Desember 2021, PPID 

LAN telah melaksanakan beberapa kegiatan berupa fasilitasi 

kunjungan masyarakat serta menghadiri berbagai seminar dan 

workshop yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik. 

 

8 September 2021, Bimbingan Teknis Manajemen Resiko, Perihal: meningkatkan 

risk maturity index (RMI) dan kesadaran resiko pekerjaan 

 

14 September 2021, Penyerahan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan Tahun 

2021, Perihal: mendorong lembaga pelatihan “create” pelatihan-pelatihan baru yang 

lebih inovatif 



 

20 September 2021, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Perihal: Pagu 

anggaran LAN Tahun 2022 

 

21 September 2021, Hut APWI, Perihal: momentum penyiapan ASN unggul di era 

digital learning. 

 

27 September 2021, Bimbingan dan Latihan pemadam kebakaran, Perihal: 

mendorong pengembangan kompetensi dalam penggunaan alat pemadam api ringan 

(apar) 



 

29 September 2021, Pelantikan DPP APWI, Perihal: Mendorong widyaiswara menjadi 

role model dalam Bangkom ASN 

 

18 Oktober 2021, Diskusi media, Perihal: Penguatan Sistem Rekrutmen CPPPK 

untuk mewujudkan Smart ASN 2025 

 

21 Oktober 2021, “Defensive Driver Training” Bimbingan dan latihan pengemudi, 

Perihal: Mendorong pengembangan kompetensi pengemudi 



 

21 Oktober 2021, Launching Inovasi kabupaten Tojo Una-Una Perihal: Mendukung 

percepatan inovasi kabupaten Tojo Una-Una 

 

04 November 2021, Launching Inovasi Kabupaten Sorong Laboratorium Inovasi 

Program Prioritas Nasional 2021, Perihal: meningkatkan layanan public melalui 41 

ide inovasi publik baru 

 

05 November 2021, Launching Inovasi Kabupaten Tanimbar, Perihal: akselerasi 

inovasi tata kelola pemerintahan di kawasan timur Indonesia 



 

11 November 2021, Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara LAN dengan 

BPKS, Perihal: mendukung Sabang menjadi lokomotif ekonomi Aceh  

 

01 Desember 2021, Seminar Indeks Kualitas Kebijakan, Perihal: ajang sharing 

pengalaman terbaik pengelolaan kebijakan publik 

 

06 Desember 2021, Akreditasi Lembaga Pelatihan, Perihal: digitalisasi dan inovasi 

pengembangan kompetensi solusi bagi ASN menghadapi era disrupsi 



 

13 Desember 2021, Forum Publikasi dan Berbagi Bintang Lembaga Pelatihan, 

Perihal: penguatan tata kelola lembaga pelatihan 

 

14 Desember 2021, Kunjungan Badan Diklat Keagamaan, Perihal: studi banding 

kajian kebijakan dan pengembangan inovasi administrasi  

 

14 Desember 2021, Kunjungan Badan Standarisasi Nasional, Perihal: 

pengembangan kompetensi ASN 



 

15 Desember 2021, Kunjungan Pengawas Obat dan Makanan Bandung, Perihal: 

studi banding pengelolaan barang milik negara 

 

22 Desember 2021, Talk show & soft launching karya tulis ilmiah, Perihal: komitmen 

dalam menghadirkan jawaban atas persoalan public yang melanda tanah air, serta 

berbagai fenomena new normal dan disrupsi inovasi. 

Demikian Laporan PPID LAN Periode September sampai dengan Desember 

Tahun 2021 ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik 

PPID LAN dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Utama selaku 

Atasan PPID LAN. 

 

Jakarta, 1 Januari 2022 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Lembaga Administrasi Negara 

 

 

 

Tri Atmojo Sejati 


