LAPORAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
I.

GAMBARAN UMUM

Saat ini era Keterbukaan Informasi tidak dapat terhindarkan untuk mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan transparan sehingga akan memberikan dampak positif bagi institusi dan
meningkatkan reputasi dari Universitas Mulawarman. Informasi menjadi energy yang mampu
mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak
terbayangkan sebelumnya sehingga negara harus hadir dengan semangat keterbukaan dan
akuntabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat
maupun civitas akademika Universitas Mualwarman.
Visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang
maju, cerdas dan berkepribadian Pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,
bersih, transparan dan akuntabel (komisiinformasi.go.id).
Universitas Mulawarman (UNMUL) sebagai Universitas terbesar dan tertua di Kalimantan Timur
terus berusaha meningkatkan kualitas baik dari sisi Akademik maupun pelayanan kepada
Masyarakat. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh
UNMUL merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh
warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.
Untuk melayani permintaan informasi publik serta kebutuhan pemohon informasi, Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan Layanan Langsung dan Layanan melalui
Ruang Publik Online :
A. Layanan Langsung/Tatap Muka✓Pemohon informasi datang langsung ke meja layanan
informasi dengan mengisi formulir yang di sediakan oleh petugas informasi dengan
melampirkan :
 Melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga
publik/ormas dilengkapi foto copy akta pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian
Hukum dan HAM serta Surat Keterangan Domisili jika tidak memiliki KTP.
 Bagi Pemohon Informasi baik perorangan maupuun organisasi/kelompok dengan
tujuan pengkajian, penelitan ataupun pengumpulan data (skripsi) harap
melampirkanProposal yang meliputi, metode, sasaran, jadwal dan waktu kegiatan
sesuai dengan tujuan permohonan informasi.
 ✓Pemohon Informasi menerima konfirmasi dari petugas apabila syarat yang telah
dilengkapi sudah benar dan pemohon berhak menerima/meminta tanda bukti
permohonan informasi.
 Jika persyaratan dinyatakan lengkap maka petugas menyerahkan informasi sesuai dengan
yang diminta olehpemohon/pengguna informasiserta memberikan tanda bukti bahwa
pemohon telah menerima informasi public yang diperlukan.
 Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan
alasan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku.
 Petugas membukukan dan mencatatpermohonan informasi publik yang masuk.

B. Layanan Via Ruang Publik Online
 Informasi Publik disediakan dalam bentuk dokumen pada website PPID
www.ppid.unmul.ac.id, yakni Informasi yang wajib tersedia dan diumumkan secara
berkala. Pemohon juga dapat melakukan permohonan secara online dengan mengisi form
permohonan yang telah disediakan pada sistem PPID.
 Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) adalah layanan penyampaian
semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan
yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter
@lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). Lembaga pengelola SP4NLAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP)
sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia
sebagai Pengawas Pelayanan Publik. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.
(https://www.lapor.go.id/instansi/universitas-mulawarman)
C. Unit Layanan Terpadu (ULT) Universitas Mulawarman
Tahun 2020 telah dibuka unit untuk layanan administrasi akademik, kemahasiswaan,
fasilitas kampus, dan berbagai layanan lainnya. Sehingga semua pelayanan dapat dengan
cepat terkoordinasi dan terintegrasi.
Call Center ULT : 0812 500 999 49
Website : https://ult.unmul.ac.id
Secara umum tata cara permohonan informasi baik online maupun offline tersaji dalam
info grafis pada gambar berikut :

Adapun tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi
adalah sebagai berikut :

II.

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan tugas sebagai badan publik, Universitas Mulawarman (UNMUL)
memberikan layanan informasi publik dengan cara tatap muka di Gedung Rektorat Lantai 3 Ruang
Humas dan di Gedung MPK Unit Layanan Terpadu dengan fasilitas ruang tunggu yang nyaman,
dan petugas resepsionis yang ramah juga dilengkapi dengan AC, akses internet, ruang tunggu ibu
hamil, dll. Serta memberikan pelayanan melalui email, telepon, social media, media cetak dan
surat.
Dalam era digitalisasi UNMUL juga memberikan pelayanan secara online yang dapat diakses
pada website www.ppid.unmul.ac.id. Website ini berisi daftar informasi publik (Informasi yang
wajib tersedia dan Informasi yang wajib disediakan secara berkala), formulir online permohonan
informasi publik, formulir online pengajuan keberatan, dan formulir online pengaduan, serta
penjelsana peraturan – peraturan terkait tentang Keterbukaan Informasi publik yang telah
terintegrasi dengan website Komisi Informasi Pusat.

Sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi keterbukaan informasi publik melalui sarana website
yang bisa diakses dengan baik oleh masyarakat dalam hal kebutuhan informasi, pada tahun 2019
UNMUL meraih penganugerahan Web Awards Badan Publik yang diselenggarakan Komisi
Informasi (KI), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hasil ini sekaligus mengulang keberhasilan
yang sama pada tahun sebelumnya yakni sebagai peraih peringkat satu Perguruan Tinggi Negeri
(PTN) dengan Implementasi Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Via Website Kategori
Perguruan Tinggi se Provinsi Kaltim.
Penilaian dalam monitoring diprioritaskan pada informasi publik yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala oleh badan publik berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik dan Perki No 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik
serta implementasi inovasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, tata pemerintahan terbuka
atau open government serta data terbuka yang biasa disebut open data.
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III.

PLATFORM
WHATSAPP
WEBSITE
PPID
EMAIL
TELEPON

RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
1. Jumlah Permohonan Informasi Publik dan Permohonan Publikasi Informasi
UNMUL memiliki beberapa platform dalam menerima Permohonan Informasi Publik dan
Permohonan Publikasi Informasi, yakni melalui sosial media berupa Whatsapp, DM
Instagram serta Website dan Email. Berikut adalah jumlah pemohon yang melakukan
kontak dengan pihak PPID unmul :
- Tahun 2019

JANUARI
0

FEBRUARI
0

MARET
0

APRIL
0

MEI
0

JUNI
0

JULI
0

0

0

0

0

0

0

0

0
*

1
*

0
*

0
*

1
*

3
*

1
*

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVERMBER

DESEMBER

0

0

0

0

0

8
*

14
*

15
*

16
*

8
*

- Tahun 2020
PLATFORM
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI
WHATSAPP
1
2
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0
2
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10
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0
0
1
0
1
1
0
EMAIL
2
13
6
4
8
41
170
TELEPON
*
*
*
*
*
*
*
2. Waktu proses permohonan informasi publik
Setiap permohonan yang masuk melalui platform yang disediakan oleh UNMUL akan
diproses sesuai dengan tingkat Informasi yang dibutuhkan maksimal 10 hari kerja.
Sedangkan untuk permohonan publikasi akan di proses dalam jangka waktu 1x24 jam.
IV.

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Sepanjang tahun 2019 – 2020 UNMUL tidak ada satu pun yang mengajukan keberatan
informasi kepada UNMUL.

V.

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN
Tantangan tersendiri bagi UNMUL sebagai Badan Publik dalam bidang pendidikan
tinggi. Sehingga PPID UNMUL selalu berusaha untuk mewujudkan layanan informasi
publik kepada masyarakat yang cepat dan efisien, bukan hanya kepada civitas
akademika UNMUL, namun juga kepada masyarakat umum.
Diantaranya dengan dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik, guna mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, efisien, dan
mudah.
Meski begitu, sudah barang tentu ditemukan berbagai kendala internal dan eksternal
dalam melakukan pelayanan dalam pengelolaan informasi publik yang dihadapi oleh
PPID UNMUL.

Kendala Internal meliputi, ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik
yang dimiliki. Sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan
hak atas informasi publik bagi masyarakat.
Selain itu, masih kurangnya pula Sumber Daya Manusia di UNMUL yang memberikan
layanan permohonan informasi publik. Serta partisipasi masyarakat (kampus) terhadap
pemenuhan informasi publik masih minim pengetahuan akan regulasi yang ada.

Kendala Eksternal yakni, jenis informasi yang diminta pemohon dan spesifikasinya
menjadi kendala bagi PPID UNMUL. Demikian pula dengan waktu proses pemenuhan
informasi yang disajikan atau yang diminta pemohon.

