Perwakilan PPID Kemenkeu menjadi Narasumber pada Bimtek Penguatan Tugas dan Fungsi
PPID untuk Kementerian dan Lembaga pada Kamis (24/05) di Gedung Sate, Bandung.

PPID Kemenkeu Bagikan Pengalaman pada Bimtek PPID K/L
Bandung, 24/05/2018 PPID Kemenkeu – Pengelolaan layanan informasi publik
membutuhkan komitmen yang kuat antara unit yang mengelola layanan informasi publik dan
unit teknis sebagai penguasa informasi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian
Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi (Kabag MPDLI) Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam acara Bimbingan Teknis Penguatan Tugas dan
Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Kementerian dan Lembaga
yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada
hari Kamis (24/05) di Gedung Sate, Bandung.
Lebih lanjut, dinyatakan bahwa di Kementerian Keuangan komitmen tersebut dituangkan
dalam sebuah kontrak kinerja sehingga mengikat unit teknis dalam penyediaan informasi.
“Kementerian Keuangan memiliki 11 (sebelas) unit teknis yang memiliki tugas dan fungsi
yang berbeda. Tidak semua informasi pada unit teknis tersebut dikuasai oleh PPID
Kemenkeu. Oleh karena itu, sebagai perwujudan komitmen dalam penyediaan informasi
publik, unit yang memiliki tugas dan fungsi menangani kehumasan pada masing-masing unit
eselon I mempunyai IKU Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik.
IKU ini sama dengan IKU yang dimiliki oleh PPID Kemenkeu. Sehingga apabila ada
permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kemenkeu dan informasi dimiliki oleh
unit teknis, maka perlu diperhatikan ketentuan waktu yang terdapat pada Manual IKU-nya,”
lanjut Kabag MPDLI.
Selain komitmen, pengelolaan layanan informasi publik di Kemenkeu juga membutuhkan
sumber daya manuasia (SDM) dengan kualifikasi pendidikan hukum, information
technology, komunikasi, dan perbendaharaan negara, yang mampu memahami aturan di
bidang keterbukaan informasi publik, serta memelihara dan memutakhirkan informasi publik
yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Bimtek dihadiri oleh perwakilan dari PPID Kementerian/Lembaga. Selain dari PPID
Kemenkeu, Kemkominfo juga menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik
Indonesia dan Komisi Informasi Pusat. Bimtek dilaksanakan selama satu hari di Ruang
Rapat Sanggabuana Gedung Sate Bandung. (fi)

