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Gambaran Umum Kebijakan
Layanan Informasi Publik
Informasi merupakan salah satu
bagian yang sangat penting bagi
kehidupan masyarakat di dunia
saat ini, terlebih dalam suatu
negara demokrasi yang
mengenal adanya pengakuan
terhadap kebebasan dalam
memperoleh informasi bagi
rakyatnya. Tertutupnya
kebebasan dalam memperoleh
informasi dapat berdampak
pada banyak hal seperti
rendahnya tingkat pengetahuan
dan wawasan warga negara yang
pada akhirnya juga berdampak
pada rendahnya kualitas hidup
suatu bangsa. Sementara itu dari
segi penyelenggaraan
pemerintahan, tidak adanya
informasi yang dapat diakses

oleh publik dapat berakibat pada
lahirnya pemerintahan yang
otoriter dan tidak demokratis.
Sebagai salah satu Badan Publik,
PT Angkasa Pura I (Persero)
berkomitmen untuk menjawab
kebutuhan akan transparansi
dan keterbukaan informasi
sebagaimana yang diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-undang ini lahir
bertujuan untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang
baik dan bertanggungjawab
(good governance) melalui
penerapan prinsip-prinsip
akuntabilitas, transparasi dan
supermasi hukum serta
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melibatkan partisipasi
masyarakat dalam setiap proses
kebijakan publik.
Selanjutnya menjadi tugas dan
tanggung jawab Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi PT Angkasa Pura I
(Persero) atau biasa disebut PPID
untuk merencanakan,
mengorganisasikan,
melaksanakan, mengawasi, dan
mengevaluasi pelaksanaan
pengelolaan dan pelayanan
informasi di lingkungan satuan
kerja. Untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan
tersebut, PT Angkasa Pura I
(Persero) telah menunjuk tim
PPID di kantor pusat melalui
SKEP.41/HM.02/2019 dan tim
PPID di 14 kantor cabang melalui
SKEP.40/HM.02/2019
sebagaimana digambarkan pada
gambar 1.
Atasan PPID PT Angkasa Pura I
(Persero) dijaba oleh Vice
President Corporate Secretary
dan dibantu oleh PPID Pusat
yang terdiri dari Corporate
Communication Senior Manager
dan Stakeholder Relation and
Board of Directors Secretary
Senior Manager, serta dibantu
oleh petugas informasi dan
anggota. Di kantor cabang,
General Manager bertindak
sebagai Pembina para PPID
Cabang, yakni para pejabat
setingkat Manajer yang

membidangi fungsi Kehumasan
serta dibantu oleh petugas
informasi. Adapun secara rinci
tentang unit yang ditugaskan
untuk melaksanakan layanan
informasi publik di PT Angkasa
Pura I (Persero) adalah
sebagaimana dijelaskan pada
Seiring dengan banyaknya
pengguna layanan informasi
yang terhubung dengan PPID
PT Angkasa Pura I (Persero),
maka di era digital ini
infrastruktur layanan PPID
perusahaan juga mengalami
penyesuaian. Dengan semakin
meningkatkan akses penduduk
Indonesia terhadap internet,
yaitu dari 112 juta pengguna
pada tahun 2017 naik hingga
171,17 juta pengguna pada
tahun 2018 (Sumber : Riset
Pasar E – Marketer). Hal ini
menandakan bahwa internet
memiliki peran penting bagi
manusia di berbagai aspek
kehidupan dan sekaligus
memberikan pengaruh terhadap
meningkatnya jumlah pemohon
informasi. Dari 74 permohonan
informasi publik yang masuk ke
PPID PT Angkasa Pura I (Persero)
sebanyak 95% diajukan melalui
saluran digital yang terhubung
dengan internet (website) PPID
dan email ppid@ap1.co.id,
sedangkan 5% permohonan
disampaikan melalui petugas

8

Tim Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) PT Angkasa Pura I
Tabel 1. Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Di Lingkungan Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero)
NO.
A.

B.
1.
2.
3.

C.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

JABATAN/NAMA
PENGARAH
Direksi
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PUSAT
Vice President Corporate Secretary
Corporate Communication Senior Manager
Stakeholder Relation and BOD Secretary Senior Manager

PETUGAS INFORMASI
Corporate Communication Officer

ANGGOTA
Corporate Expert
Legal Affairs Officer
Management Accounting Officer
Treasury Officer
Risk Management Officer
Asset Management Officer
Career Management & Human Capital Services Officer
Customer Service & Hospitality Officer
Route Development and Marketing Officer

KEDUDUKAN DALAM TIM
Pengarah

Atasan PPID
PPID
PPID
PPID

Petugas Informasi

Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
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Tabel 2. Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Di Lingkungan Kantor Cabang Pt Angkasa Pura I (Persero)
NO.

JABATAN/NAMA

PEMBINA PPID CABANG
General Manager

BANDARA

KEDUDUKAN
DALAM TIM

Seluruh Bandara Angkasa Pura I

Pembina PPID
Cabang

Communication & Legal Manager
Communication & Legal Manager
Communication & Legal Manager
Communication & Legal Manager
Communication & Legal Manager
Communication & Legal Manager
Communication & Legal Manager
Communication & Legal Manager
Shared Services & CSR Manager
Communication & Legal Manager
Communication & Legal Manager
Shared Services & CSR Manager
Shared Services & CSR Manager
Shared Services & CSR Manager
Share Services Manager

I Gusti Ngurah Rai – Bali
Sultan Hassanudin – Makassar
Juanda – Surabaya
Adi Sutjipto – Yogyakarta
Jenderal Ahmad Yani - Semarang
SAMS Sepinggan – Balikpapan
Syamsudin Noor – Banjarmasin
Sam Ratulangi – Manado
Frans Kaisiepo – Biak
Lombok Internasional - Lombok
Yogyakarta International Airport
El Tari – Kupang
Pattimura – Ambon
Adi Soemarmo – Solo
Sentani - Jayapura

PPID
PPID
PPID
PPID
PPID
PPID
PPID
PPID
PPID
PPID
PPID
PPID
PPID
PPID
PPID

PETUGAS INFORMASI
Communication Officer

Seluruh Bandara Angkasa Pura I

Petugas
Informasi

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) CABANG

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Atasan
PPID

Pengarah

Pembina PPID
Cabang

Petugas
Informasi
Cabang

PPID Pusat

Petugas
Informasi
Pusat

Anggota

Gambar 1. Gambaran Struktur PPID Kantor Pusat dan Kantor Cabang
PT Angkasa Pura I (Persero)
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pada ruang layanan informasi
publik atau melalui surat.
Selain PPID, permohonan
informasi berupa pertanyaan,
tanggapan, dan masukan juga
masuk melalui Contact Center
172, dimana hingga tahun 2019
terdapat 32.268 feedback yang
berasal dari pengguna jasa,
mitra kerja dan usaha, serta
publik dengan service level
99,9%. Perusahaan juga aktif
dalam menyampaikan serta
menerima tanggapan atas
informasi melalui berbagai
media lain seperti telepon,
media sosial, kotak saran, dan
lainnya.
Hal tersebut di atas menunjukan
bahwa kecepatan dan
kemudahan untuk mendapatkan
informasi dari sumber yang
tepat dan terpercaya memiliki
arti penting bagi publik.
Berkenan dengan hal tersebut
dan sebagai tindak lanjut dengan
telah ditetapkannya Keputusan
Direksi PT Angkasa Pura I
(Persero) Nomor :
KEP.11/OM.02.08/2020 Tentang
Pedoman Pelayanan Informasi
Publik PT Angkasa Pura I
(Persero) yang merupakan upaya
penguatan internal PPD baik
Kantor Pusat maupun Kantor
Cabang. Penguatan tersebut
difokuskan terutama pada sektor
Sumber Daya Manusia (SDM)
serta bisnis proses sebagaimana

rekomendasi dan masukanmasukan atas konsultasi dengan
Tim Komisi Informasi Pusat.
Penguatan SDM bertujuan untuk
memberikan pemahaman dan
kompetensi terkait informasi
yang diperkenankan dan tidak
diperkenankan untuk
diinformasikan kepada publik,
menyakan persepsi tentang
tugas dan peran PPID dalam
melaksanakan pelayanan
informasi publik agar sesuai
dengan Undang-Undang yang
berlaku, serta agar PPID Pusat
dan PPID Cabang dapat lebih
memahami tata cara mengelola
informasi dengan baik sehingga
lebih siap dalam menghadapi
permohonan informasi publik
sebagaimana diatur dalam
Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi
Publik (Perki Nomor 1 Tahun
2010).
Berbagai kegiatan digelar untuk
meningkatkan kompetensi SDM
yang mengelola informasi dan
dokumentasi, diantaranya
Workshop Keterbukaan
Informasi Publik, dikat
kehumasan, hingga pelatihan
pembuatan video dan desain
grafis dengan tim Kantor Pusat
serta Kantor Cabang. Materi
yang dibahas pada kegiatan
tersebut yaitu mengenai
komitmen keterbukaan
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informasi publik, aturan
Keterbukaan Informasi Publik,
implementasi keterbukaan
informasi publik, bisnis proses
informasi di PT Angkasa Pura I
(Persero), dan cara penggunaan
website serta email PPID.
Pelatihan kehumasan, video, dan
desain grafis diperuntukan agar
SDM senantiasa mampu
mengikuti tren perkembangan
komunikasi di era teknologi saat
ini yang menuntut konten
informasi yang lebih kreatif dan
efektif bagi publik.
Kemudian, penguatan pada
proses bisnis dilakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut
:
1. Media website
ppid.ap1.co.id yang
memungkina seluruh PPID
dan perangkatkan baik di
kantor pusat maupun kantor
cabang memahami tugas dan
tanggung jawab serta
prosedur implementasi
layanan informasi karena
semuanya tersedia di menu
website.
2. Email PPID pusat dan seluruh
kantor cabang sebagai media
pengiriman permohonan
informasi sesuai target
permohonan.
3. Link register permohonan
dan penyelesaian informasi
publik yang dapat diakses

oleh semuah PPID sehingga
masing-masing dapat
memonitor perkembangan
hingga tindak lanjutnya.
Sebagai Pembina, PPID
kantor pusat juga dapat
memberikan peringatan
sekaligus membantu
penyelesaiannya apabila ada
permohonan yang melewati
tenggat waktu sesuai
ketentuan.
4. Grup whatsapp PPID dan
seluruh perangkatnya untuk
semakin memudahkan
komunikasi dan koordinasi.
5. Percepatan pengembangan
website seperti penambahan
form survey kepuasan
layanan informasi digital
sehingga memudahkan
pengguna.
PT Angkasa Pura I (Persero)
memiliki 15 kantor cabang yang
keseluruhannya memiliki media
sosial yang aktif mulai dari
instagram hingga youtube.
Survey atas kepuasan layanan
informasi publik belum
dilakukan, namun menjadi
agenda tahun 2020. Namun
demikian, pada tahun 2019, PT
Angkasa Pura I (Persero) telah
melakukan survey performa
media sosial (instagram,
facebook, dan twitter)
perusahaan melalui metode
online yang diisi oleh 1.901
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Tabel 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan Tahun 2018
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responden terdiri atas follower
dan non-follower serta pegawai
dan non pegawai perusahaan
yang secara umum berupa inputinput sebagai berikut :
a.

Input Kreatif
1. Pada channel Instagram
dan Facebook, responden
lebih menyukai visual
photo taking. Unsur visual
photo taking yang paling
disukai responden adalah
visual dengan unsur
bandara dan pesawat
yang kuat. Sedangkan
pada channel Twitter
visual Infografis dan
GIF/kreatif lebih disukai,

2. Pada channel Instagram
dan Facebook, responden
lebih menyukai caption
dengan muatan edukasi
seputar bandara/dunia
penerbangan yang
berdampak langsung
kepada responden
sebagai pengguna jasa
layanan.
b. Interaksi Audiens dengan
Angkasa Pura I
Diagram di bawah menunjukkan
sebanyak 32.9% responden
mencari media sosial Angkasa
Pura di mesin pencarian, 29%
terpapar iklan, dan 21.9% datang

Diagram 1. Hasil survey interaksi audiens dengan Angkasa Pura I
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dari laman explore. Kata kunci
pencarian populer di mesin
pencari (google search, google
trend) adalah mengenai
lowongan pekerjaan. Kualitas
konten dan interaksi serta
paparan iklan menjadi pintu
utama audiens mengetahui
media sosial Angkasa Pura 1.
a.

Saran Audiens

Diagram di bawah menunjukan
sebanyak 39.3% audiens
memberi saran terkait KONTEN
(topik bahasan, visual, caption,
rubrik). 24.5% menyoroti
interaksi dan responsivitas
admin Angkasa Pura 1.
Mayoritas responden ingin

respon admin lebih cepat, sering
berinteraksi dengan audiens,
dan penjawaban yang tidak
monoton (variatif, tidak terlalu
resmi) agar tidak berjarak
dengan audiens. 17.5% sisanya
memberi saran berkaitan
dengan aktivasi. Sebagian besar
responden ingin aktivasi
dilanjutkan, ditambah variasi
dan hadiahnya.
Pengelolaan layanan informasi
publik di PT Angkasa Pura I
(Persero) meliputi penyediaan
dan pengumuman informasi
yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala,
pengumuman informasi yang
wajib diumuman secara serta
merta, penyediaan informasi

Diagram 1. Hasil survey saran audiens Angkasa Pura I
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yang wajib tersedia setiap saat,
serta identifikasi dan
pengumpulan informasi yang
dikecualikan. Sebagaimana
diatur dalam Pasal 9 UU KIP
juncto Pasal 11 Perki Nomor 1
Tahun 2010, PT Angkasa Pura I
wajib untuk mengumumkan :
1. Informasi yang wajib
disediakan dan
diumumkan secara
berkala, yang dapat
diakses melalui laman
https://ppid.ap1.co.id/inf
ormasi-berkala;
2. Informasi yang wajib
tersedia setiap saat, yang
dapat diakses melalui
laman
https://ppid.ap1.co.id/inf
ormasi-setiap-saat;
3. Informasi yang
diumumkan secara serta
merta, yang dapat
diakses melalui laman
https://ppid.ap1.co.id/inf
ormasi-serta-merta
(terhubung dengan
media sosial karena
setiap informasi serta
merta seperti misalnya
penutupan runway
bandara dan lainnya
diumumkan secara cepat
melalui media sosial).
Selanjutnya, guna menjalankan
amanat Pasal 7 ayat (3) Perki
Nomor 1 Tahun 2010 juncto
Pasal 14 huruf p PMK Nomor

200/PMK.01/2016, PPID PT
Angkasa Pura I (Persero) telah
melakukan pemeliharaan dan/
atau pemutakhiran informasi
pada website ppid.ap1.co.id
paling sedikit satu kali dalam
satu bulan. Pemeliharaan dan
pemutakhiran dilakukan dengan
tujuan agar informasi yang wajib
tersedia setiap saat dapat
dijadikan sebagai dasar untuk
menanggapi permohonan
informasi publik yang
disampaikan melalui email PPID
di PT Angkasa Pura I (Persero),
maupun yang disampaikan
dengan datang ke ruang layanan
informasi publik. Pemeliharaan
dan/atau pemutakhiran
informasi dimaksud antara lain
sebagai berikut:
1. Informasi mengenai trafik
pergerakan penumpang,
pesawat dan kargo di PT
Angkasa Pura I (Persero)
yang dapat diakses melalui
laman
https://ap1.co.id/id/informat
ion/traffic;
2. Informasi mengenai Proyek
Pengembangan Bandara baik
yang telah selesai maupun
tengah dikerjakan oleh PT
Angkasa Pura I (Persero)
yang dapat diakses pada
laman
https://ap1.co.id/id/about/ai
rport-development-project;
3. Informasi mengenai ikhtisar
keuangan dan operasional

17

yang dapat diakses melalui
laman
https://ap1.co.id/id/hubunga
n-investor/ikhtisarkeuangan-operasional;
4. Informasi mengenai laporan
keuangan PT Angkasa Pura I
(Persero)
https://ap1.co.id/id/hubunga
n-investor/laporankeuangan;
5. Informasi mengenai beritaberita terkini perusahaan
yang dapat diakses melalui
laman
https://ap1.co.id/id/informat
ion/news.
Selain itu PT Angkasa Pura I
(Persero) juga terus melakukan
melakukan penyesuaian
informasi khususnya terkait
kemudahan pengguna jasa di
bandara mulai dari fasilitas
terbaru seperti layanan
penumpang berkebutuhan
khusus, penggunaan teknologi
dan fasilitas terbaru
pemeriksaan penumpang,
hingga tips aman dan nyaman
saat bepergian baik melalui
website maupun media sosial
seluruh bandara. Perusahaan
juga menyediakan layanan call
center 172 yang dapat diakses
setiap hari, selama 24 jam.
Sebagaimana ketentuan Pasal 13
ayat (1) huruf a Perki Nomor 1
Tahun 2010, PT Angkasa Pura I
(Persero) wajib menyediakan

Daftar Informasi Publik (DIP)
secara berkala (sekali dalam
setahun), PPID melakukan
pembahasan dengan PPID dan
perangkatnya di kantor pusat
dengan terlebih dahulu
menerima usulan DIP dari PPID
di seluruh kantor cabang. PPID
kantor pusat dalam waktu
bersamaan juga menerima
usulan dari seluruh unit di
kantor pusat. Kedua usulan
tersebut akhirnya dibandingkan
untuk saling melengkapi pada
saat pembahasan DIP. Hasil
pembahasan DIP ditetapkan oleh
Direktur Utama PT Angkasa Pura
I (Persero) dalam bentuk Surat
Keputusan Direksi.
Selain informasi yang wajib
disedikan dan diumumkan, PT
Angkasa Pura I (Persero) juga
mengelola informasi publik yang
dikecualikan. PPID kantor pusat
melalukan uji konsekuensi denga
terlebih dahulu berdiskusi
dengan unit teknik (pemilik
informasi) terhadap usulan
informasi yang dikecualikan yang
kemudian mendapat
persetujuan dari Atasan PPID.
Selanjutnya informasi yang
dikecualikan dimasukan dalam
Klasifikasi Informasi dan
dimintakan persetujuan akhir
dari Direktur Utama. Uji
konsekuensi juga dilakukan pada
saat adanya permohonan
informasi yang dinilai
merupakan informasi yang
dikecualikan namun belum
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diatur dalam Surat Keputusan.
Hasil kesepakatan dituangkan
dalam sebuah Berita Acara Uji
Konsekuensi yang
ditandatangani oleh Atasan PPID
dan PPID. Informasi yang
dikecualikan hasil dari uji
konsekuensi sewaktu-waktu
selanjutnya disatukan dalam
Klasifikasi Informasi yang telah
ditetapkan sebelumnya dan
dimintakan persetujuan dari
Atasan PPID PT Angkasa Pura I
(Persero).

keberatan dan sengketa
informasi, PPID PT Angkasa Pura
I (Persero) menetapkan SOP
Penanganan Keberatan dan SOP
Pendampingan Penanganan
Sengketa Informasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya, PPID PT
Angkasa Pura I (Persero) dibantu
oleh petugas layanan informasi.
Panduan bagi petugas layanan
informasi dalam melakukan
pengelolaan layanan informasi
publik dituangkan dalam Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang
ditetapkan oleh Atasan PPID.
SOP dimaksud terdiri dari SOP
Layanan Informasi Publik, SOP
Pengujian Konsekuensi, SOP
Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Layanan Informasi
Publik, dan SOP Pemutakhiran
dan/atau Pemeliharaan Daftar
Informasi Publik secara Berkala.
PPID PT Angkasa Pura I (Persero)
juga menangani keberatan dan
sengketa informasi antara
pemohon informasi publik
(Pemohon) dengan Atasan PPID
selaku Termohon. Dalam
melaksanakan tugas dan
tanggung jawab penanganan
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Gambaran Umum Pelaksanaan
Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2019
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Informasi Publik
Permohonan informasi publik
yang sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik yang berlaku
dan ditujukan kepada PPID PT
Angkasa Pura I (Persero) akan
dilayani melalui mekanisme
layanan informasi publik.
Pemohon informasi publik dapat
mengajukan permohonan
melalui saluran yang tersedia
dengan melampirkan bukti
identitas diri berupa fotokopi
Kartu Tanda Penduduk bagi

pemohon yang berkedudukan
hukum sebagai Warga Negara
Indonesia atau surat tanda
pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi
manusia bagi pemohon yang
berkedudukan hukum sebagai
Badan Hukum Indonesia.
Sarana layanan informasi publik
juga disediakan oleh Perangkat
PPID PT Angkasa Pura I (Persero)
dengan kondisi yang bervariasi
karena memanfaatkan
infrastruktur telah tersedia
untuk mendukung pelayanan
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informasi publik. Sarana yang
disediakan oleh Perangkat PPID
PT Angkasa Pura I (Persero)
tersebut disesuaikan dengan
jumlah atau kebutuhan atas
layanan informasi publik pada
masing-masing unit. Untuk PPID
Kantor Pusat, memiliki ruang
layanan informasi publik yang
bergabung dengan meja
penerimaan surat Tata Usaha.
Formulir dan tata cara
permohonan informasi juga
disediakan pada bagian
Resepsionis yang tersedia di lobi
utama. Kedua area penerimaan
tersebut dilengkapi kursi tunggu
yang nyaman dan memadai.

PT Angkasa Pura I (Persero) tidak
hanya membuka layanan
permohonan informasi di kantor
pusat Jakarta melainkan juga di
seluruh bandara yang
dikelolanya karena telah
memiliki PPID dan perangkatnya
masing-masing dengan cara
mengajukan permohonan
informasi publik melalui petugas
layanan informasi, surat, atau
email. PPID PT Angkasa Pura I
(Persero) atau Perangkat PPID
lain yang dijadikan sebagai
tujuan permohonan informasi
wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada
Pemohon.

Saluran layanan informasi publik
yang disediakan oleh PT Angkasa
Pura I (Persero) untuk
memfasilitasi pemohon dalam
mengajukan permohonan
informasi, yaitu melalui petugas
di ruang layanan informasi
publik, email ppid@ap1.co.id,
dan laman permohonan
informasi pada website
ppid.ap1.co.id. Pemohon
informasi mendapatkan
kemudahan atas layanan
berbasis internet tersebut
karena hanya cukup mengisi
data diri dan keterangan lainnya
melalui form dan kemudian
dikirim untuk langsung ditindak
lanjuti oleh petugas informasi.

Layanan informasi publik di PT
Angkasa Pura I (Persero)
dilaksanakan setiap hari kerja,
mulai pukul 08.30 – 16.00 untuk
hari Senin – Kamis sedangkan
untuk hari Jumat melayani pukul
08.30 – 15.00 sesuai zona waktu
lokasi PPID sebagaimana telah
diumumkan dan dapat diakses
pada laman
https://ppid.ap1.co.id/jalurwaktu-layanan . Jika
permohonan informasi publik
diterima atau masuk melalui
aplikasi di luar jam layanan
tersebut, maka akan dilayani
atau dihitung pada hari kerja
berikutnya.
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Pemanfaatan media sosial
sebagai saluran komunikasi
resmi PT Angkasa Pura I
(Persero) telah sejak lama
digunakan dan telah mendapat
sejumlah prestasi seperti yang
terbaru adalah Anugerah Media
Humas 2019 yang diadakan oleh
Badan Koordinasi Kehumasan
(Bakohumas) Kementerian
Komunikasi dan Informatika.
Dalam gelaran ke-14 dan diikuti
oleh 169 instansi tersebut, PT
Angkasa Pura I (Persero)
menyabet gelar sebagai BUMN
Terbaik Kategori Siaran Pers atau
Pemberitaan dan BUMN Terbaik
Kategori Media Sosial.
Keterbukaan Informasi Publik
menjadi konten yang secara
rutin dipublikasikan dan dapat
diakses melalui :
1. Twitter (@AP_Airports)
2. Instagram (@ap_airports)
3. Facebook (Angkasa Pura
Airports)
4. Youtube (Angkasa Pura
Airports)
Pengelolaan media sosial
dilakukan secara profesional
dengan menunjuk SDM khusus
dan dibantu oleh pihak ketiga
khususnya untuk pengelolaan
desain. Penanggung jawab
media sosial menyusun rencana
kontean atau Editorial Plan yang
akan digunakan untuk kurun
waktu satu bulan dengan

memperhatikan berbagai hal
mulai dari Thematic Event
bandara, hari-hari besar
nasional, dan lain sebagainya
yang mengharuskan untuk
berkoordinasi intensif dengan
unit-unit dan bandara terkait.
Hal yang sama juga berlaku
untuk seluruh kantor cabang
yang dikelola
PT Angkasa Pura I (Persero).
Sumber Daya Manusia
Pengelola Layanan Informasi
Publik
SDM memiliki peran penting
dalam proses layanan informasi
publik di PT Angkasa Pura I
(Persero). Dalam pelaksanaan
tugasnya, PPID PT Angkasa Pura I
(Persero) dan perangkatnya
khususnya yang membidangi
fungsi Kehumasan. Pada tahun
2019, sejumlah kegiatan yang
telah dilaksanakan dalam rangka
penguatan internal SDM adalah
sebagai berikut :
1. Workshop Keterbukaan
Informasi Publik yang
diselenggarakan bersama
Komisi Informasi Pusat di
Cikopo, Jawa Barat untuk
seluruh PPID dan tim
pelaksana yang tergabung
dalam Surat Keputusan
Direksi baik kantor pusat
maupun kantor cabang.
Workshop dilakukan selama
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Gambar 1. Pengumuman akses website ppid.ap1.co.id

Gambar 2. Tampilan Website ppid.ap1.co.id dekstop & mobile view

satu hari meliputi :
a. Komitmen Keterbukaan
Informasi Publik bagi
Badan Publik;
b. Pemahanan Keterbukaan
Informasi Publik;
c. Hak dan Kewajiban
Badan Publik;
d. Daftar Informasi Publik;
e. Informasi Yang
Dikecualikan;
f. Studi kasus implementasi
Keterbukaan Informasi
Publik pada instansi
terkait.
2. Sosialisasi terkait Pedoman
Layanan Informasi Publik
melalui fax kepada seluruh
kantor cabang dan didukung
dengan asistensi online pada
awal pengimplementasian
hingga saat ini;
3. Mengikutsertakan tim PPID
kantor pusat dalam
Bimbingan Teknik
Keterbukaan Informasi Publik
BUMN yang diselenggarakan
oleh Komisi Informasi Pusat
pada bulan Juli tahun 2019.
4. Pelatihan Jurnalistik bagi
personil humas kantor pusat
dan kantor cabang;
5. Rapat Koordinasi Komunikasi
seluruh kantor cabang di
Banjarmasin yang
menekankan pentingnya
komitmen penyelenggaraan
pelayanan informasi publik;
6. Pelatihan Videografi dan
Desain Grafis untuk
meningkatkan kompetensi

pembuatan konten
informasi yang kreatif.
Diharapkan setelah mengikuti
program-program tersebut akan
meningkatkan komitmen,
pemahaman, dan ketrampilan
dalam pengelolaan layanan
informasi publik sesuai dengan
perundang-undangan mengenai
Keterbukaan Informasi Publik,
dan lebih dari itu, dapat terus
berinovasi sesuai dengan
perkembangan tren informasi.
Anggaran Layanan Informasi
Publik
PT Angkasa Pura I (Persero)
menyediakan anggaran setiap
tahunnya untuk mengakomodir
operasional layanan informasi
publik seperti pengembangan
media website, peningkatan
kompetensi SDM berupa
pelatihan dan rapat koordinasi,
dan lain sebagainya yang
diusulkan dalam Rencana Kerja
Anggaran unit Corporate
Secretary, khususnya Corporate
Communication.
Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik
Pada tahun 2019, PT Angkasa
Pura I (Persero) tidak menerima
keberatan informasi dari publik.
Seluruh permohonan informasi
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yang ditindaklanjuti dapat
diterima dengan baik oleh

Tahun 2019;
3. Melakukan pengembangan
website ppid.ap1.co.id ke
dalam format yang
memungkinkan adanya fitur

Gambar 3. Berbagai Pelatihan Terkait Keterbukaan Informasi Publik
pemohon informasi. Terkait
prosedur pengajuan sengketa
informasi publik telah
diumumkan di laman
https://ppid.ap1.co.id/prosedurpermohonan-pengajuan-sengketainformasi.

Capaian Tahun 2019
Selama tahun 2019, terdapat
beberapa hal yang diselesaikan
termasuk capaian yang berhasil
diraih oleh PPID PT Angkasa Pura
I (Persero), antara lain :
1. Masuk menjadi salah satu
dari sepuluh BUMN dengan
kategori “Cukup Informatif”
dari Komisi Informasi Pusat;
2. Menetapkan Keputusan
Direksi mengenai Daftar
Informasi Publik dan
Klasifikasi Informasi
PT Angkasa Pura I (Persero)

upload video (company
profile);
4. Melaksanakan Workshop
Keterbukaan Informasi Publik
bagi seluruh PPID dan
perangkatnya baik di kantor
pusat maupun kantor cabang
di 15 bandara;
5. Mengadakan rapat
koordinasi berkala dengan
tim PPID khususnya di kantor
pusat;
6. Melaksanakan amanat Pasal
9 huruf d Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun
2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik,
dengan menugaskan petugas
layanan informasi untuk
memelihara, dan/atau
memutakhirkan daftar
informasi publik secara
berkala sekurang-kurangnya
1 (satu) kali dalam sebulan.
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Kendala dalam Pengelolaan
Layanan Informasi Publik
Dalam penyelenggaraan layanan
informasi publik, PPID PT
Angkasa Pura I (Persero)
memiliki kendala diantaranya
sebagai berikut.
1. Pemahaman mengenai
klasifikasi informasi masih
kurang sehingga dalam
proses tindak lanjut
permohonan informasi
publik kurang efisien dan
efektif;
2. Data, khususnya yang masuk
dalam Daftar Informasi
Publik belum terintegrasi
sehingga sering terjadi
perbedaan data;
3. Sistem transfer knowledge
belum berjalan dengan
optimal.
4. Rencana perubahan struktur
yang salah satunya pada
fungsi kehumasan di
beberapa cabang
berpengaruh pada proses
bisnis PPID;
5. Media website belum
disempurnakan khususnya
pada fitur form permohonan
informasi publik.
Rekomendasi dan Rencana
Tindak Lanjut Peningkatan
Kualitas Layanan Informasi
Dalam rangka meningkatkan

kualitas pelayanan informasi
bagi PPID PT Angkasa Pura I
(Persero) dan perangkatnya,
maka perusahaan akan
melakukan hal-hal sebagai
berikut :
1. Pelatihan lanjutan terkait
Keterbukaan Informasi Publik
bagi pejabat baru yang
menempati fungsi
kehumasan beserta staf;
2. Sosialisasi SOP setiap tahap
dalam proses bisnis
pelayanan informasi publik
kepada seluruh tim PPID;
3. Penyempurnaan website
khususnya pada fitur
permohonan informasi
publik untuk memudahkan
pemohon melalui online;
4. Pembuatan video sosialisasi
tata cara pemanfaatan
layanan informasi bagi publik
untuk meningkatkan
pemahaman publik melalui
media kreatif;
5. Pembahasan rencana
pembuatan basis data /
database yang terintegrasi
antar unit baik di kantor
pusat maupun kantor
cabang.
Demikian laporan tahunan ini
disusun sebagai bahan evaluasi
layanan informasi publik PPID PT
Angkasa Pura I (Persero).
Vice President Corporate Secretary
selaku Atasan PPID
PT Angkasa Pura I (Persero)

Handy Heryudhitiawan
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