
LAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI 

DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 

 

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik  

  Sejak diluncurkan Undang-Undang no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik, informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan publik di 

Indonesia. Undang-undang ini menjamin warga negaranya memperoleh informasi dan juga 

merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi bukan lagi menjadi 

satu hal yang rahasia atau ditutupi tetapi menjadi hal yang wajib dibuka karena menutupi 

suatu informasi berarti menyalahi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap 

badan publik wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang 

diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saat serta informasi yang 

diminta masyarakat tetapi diluar informasi yang dikecualikan. 

Dengan amanat Undang –undang tersebut, Badan Publik harus menyiapkan secara 

matang mengenai informasi apa saja yang masuk ke dalam informasi dikecualikan sehingga 

tidak menimbulkan kesalahan dalam praktek penyelenggaran PPID. Keterlibatan dari semua 

pihak dalam badan publik tersebut sangat penting karena PPID merupakan kewajiban dari 

instasi bukan hanya tanggung jawab dari satu orang yang telah ditunjuk sebagai PPID. 

Di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat sendiri, PPID baru terbentuk 31 

Maret 2015 berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat No.287 

N/DS/III/2015. Pembentukan PPID ini merupakan awal dari keterbukaan informasi publik di 

lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Dengan terbentuknya PPID bukan berarti 

selesailah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan mandat UU Komisi 

Informasi Publik (KIP) tersebut, melainkan memiliki tugas baru yaitu memberikan pelayanan 

informasi publik kepada masyarakat dengan cara yang mudah dan terjangkau. Dinas Sosial 

Provinsi Kalimantan Barat sendiri memiliki 5 (lima) Bidang, yaitu Sekretariat, Bidang 

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang 

Pengembangan dan Kelembagaan sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin 

Dengan adanya PPID, diharapkan semua level Eselon 1 dan PPID Pelaksananya saling 

berkordinasi dalam penyampaian informasi serta data yang dimiliki dan menyampaikannya ke 

pada PPID Utama yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

 

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 

Sarana pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan 

Barat menggunakan 2 cara yaitu secara online melalui email: 

dinas.sosial.propinsi@gmail.com dan secara langsung dengan mendatangi Dinas Sosial 

Provinsi Kalimantan Barat, jalan Sutan syahrir, No. 3 Pontianak Telpon (0561)- 732523 atau 

fax. (0561) 732524. 

Prasarana pelayanan informasi publik yang ada di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan 

Barat saat ini dapat dikatakan cukup baik, hanya saja di beberapa bagian tertentu masih 

terdapat kekurangan dari segi fasilitas pendukung yang ada. 

 

III. Pelayanan Informasi Publik 

Pelayanan informasi publik berupa informasi yang diumumkan secara berkala, 

informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saat dapat 

diketahui oleh masyarakat yang ingin memperoleh informasi tetapi diluar informasi yang 

 

 

dikecualikan bisa datang langsung ke bagian Sub Bagian Umum Aparatur Dinas Sosial 

Provinsi Kalimantan Barat Jl. Sutan syahrir, No. 3 Pontianak Telpon (0561)- 732523 atau fax. 

(0561) 732524 atau mengirim email ke dinas.sosial.propinsi@gmail.com 

 

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang ada di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan 

Barat sampai saat ini dapat digambarkan sebagai berikut: 



1. Total Pertanyaan sebanyak 0 pertanyaan. 

2. Total keluhan 0 keluhan. 

3. Total informasi sebanyak 24 informasi (pelayanan) yang ada di Dinas Sosial  

     Provinsi kalimantan Barat. 

 

IV. Sengketa Pelayanan Informasi Publik 

 

Sampai saat ini belum ada sengketa informasi antara Dinas Sosial Provinsi Kalimantan 

Barat dengan pemohon informasi baik perorangan atau kelompok.  

 

V. Anggaran Pelayanan Informasi publik 

 

Anggaran Pelayanan informasi publik pada tahun 2018 berasal dari Subbag Umum dan 

Aparatur yang berhubungan langsung dengan layanan public. 

 

VI. Kendala Pelayanan Informasi Publik 

 

Untuk sampai saat ini belum ada kendala berkenaan dengan pelayanan publik karena 

didukung oleh fasilitas yang sudah sangat memadai seperti AC, Brosur, Leaflet, Banner 

dan lain sebagainya.  

 

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan 

evaluasi terhadap kinerja PPID Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. 
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