
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN MONEV 
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

 TRIWULAN II TAHUN 2020 

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) 
BANYUWANGI 

TAHUN 2020 



KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T., atas rahmat dan 

hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) 

Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Balai Pelatihan dan 

Penyuluhan Perikanan Banyuwangi Triwulan II Tahun 2020. 

 

Dokumen ini berisi rencana kegiatan monitoring dan evaluasi mengenai 

keterbukaan informasi publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan 

Banyuwangi pada Triwulan II Tahun 2020, dengan harapan dapat dijadikan bahan 

serta acuan menyampaian informasi keterbukaan informasi publik. 

 

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, 

baik ditinjau dari segi bentuk maupun isinya. Untuk itu kami sangat mengharapkan 

adanya saran dan kritik dari pihak - pihak yang berkompeten demi tercapainya 

kesempurnaan dalam pembuatan perencanaan berikutnya. 

 

Banyuwangi, 21 Juni 2020 

Kepala Balai, 

 

 

 

 

 

Achmad Subijakto, A.Pi, MP 

NIP. 19681207 199303 1  004



 
 

 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sejak diundangkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan berlaku efektif secara nasional 

pada tanggal 30 April 2010, berbagai upaya telah dilakukan Balai Pelatihan 

dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi untuk melaksanakannya.  

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 Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04/PERMEN-

KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberikan jaminan kepada 

masyarakat secara individu atau badan hukum untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan dari badan publik. 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Banyuwangi sebagai 

instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kediklatan, 

memberikan kesempatan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara 

yang pada akhirnya mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang 

transparan, efektif, efisien dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance).  

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi berusaha untuk lebih 

transparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah 

diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam 

memperoleh informasi publik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan 

pelayanan informasi di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan 

yang efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk 

menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 

 

1.2. Tujuan 

Adapun tujuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Kebijakan 

Keterbukaan Informasi Publik, sebagai berikut : 

1. Memastikan transparansi informasi publik di Balai Pelatihan dan 

Penyuluhan Perikanan Banyuwangi dapat terlaksana; 

2. Meningkatkan pelayanan informasi publik untuk menghasilkan layanan 

informasi publik yang berkualitas; 

3. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. 

 

 

 



 
 

 

BAB II. PELAKSANAAN 

 

 

2.1. Landasan Hukum 

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan 

Informasi Publik mengacu pada : 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04/PERMEN-KP/2019 

tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

 

2.2. Metode Pelaksanaan 

Adapun metode Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Kebijakan 

Keterbukaan Informasi Publik, sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan informasi berupa data realisasi pelatihan dengan 

anggaran APBN, Pelatihan BST, Diklat ANKAPIN/ATKAPIN III dan 

Upgrading SKK 

2. Mengidentifikasi masalah permasalahan dalam pemberian informasi 

publik yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung 

3. Memastikan akses informasi publik dibuat secara mudah, cepat dan 

sederhana 

4. Memastikan informasi dapat diakses oleh semua pihak 

 

2.3. Hasil Monitoring dan Evaluasi 

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi telah 

menyediakan informasi publik berupa data kediklatan seperti Jenis pelatihan, 

Rencana Pelatihan, data purnawidya pelatihan regular, layanan kediklatan, 

data kegiatan diklat BST, booklet profil balai, leaflet, Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) melalui website www.bpppbanyuwangi.com. 

Dalam penyampaian informasi publik Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Banyuwangi (BPPP) Banyuwangi tidak memberikan informasi yang 

menyangkut rahasia negara serta dalam mengakses informasi publik 

diberikan secara mudah, sederhana, dan cepat melalui informasi yang berada 

di website serta media sosial. 

 

 

 

http://www.bpppbanyuwangi.com/


 
 

 

1. Jenis Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Printscreen  informasi tentang BPPP Banyuwangi 

 

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah Badan Riset 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan 

(BPPP) Banyuwangi menyediakan website https://bpppbanyuwangi.com/official/. 

yang memberikan informasi tentang profil balai, sarana dan prasarana yang ada 

di balai, dan juga layanan kediklatan yang bisa diakses dengan mudah oleh siapa 

saja dan kapan saja. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Subkoordinator 

Tata Usaha 

Dalam rangka menunjang Sistem Pelayanan Publik, maka BPPP Banyuwangi 

membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendekatkan dan 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses 

pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan 

terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu. Surat Keputusan 

untuk penunjukan pengelola Pelayanan Publik terdapat pada SK Kepala BPPP 

Banyuwangi Nomor KEP.2789/BRSDMBPPP.BYW/HM.120/VI/2018 tentang 

Penunjukan Pengelola Pelayanan Publik BPPP Banyuwangi 

 

https://bpppbanyuwangi.com/official/


 
 

 

 

 

2. Informasi Publik yang diumumkan dapat mengancam hajat hidup orang 

banyak dan ketertiban umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Printscreen pelaksanaan WFH di BPPP Banyuwangi 

  

Dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 Balai Pelatihan dan 

Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi berdasarkan Surat edaran bernomor 

B.181/SJ/KP.620/III/2020, terdapat sejumlah ketentuan pemberlakuan sistem 

kerja di lingkungan KKP. Dalam pelaksanaannya seluruh pegawai akan bekerja 

dari rumah atau work from home (WFH), kecuali yang mendapatkan jadwal piket 

di kantor. Seluruh pegawai BPPP Banyuwangi juga wajib menyerahkan atau 

mengupload bukti kerjaan yang dilaksanakan dirumah dengan cara online melalui 

google classroom. Seluruh pegawai juga diwajibkan mengisi formulir pemantauan 

kesehatan mandiri COVID-19 melalui google form, baik yang dari Balai maupun 

dari pusat. Hasil pemantauan akan direkap setiap hari kemudian dikirim ke pusat. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Printscreen Poster himbauan kewaspadaan COVID-19 dari BPPP 

Banyuwangi 

 

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat Balai Pelatihan 

dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi membuat poster tentang 

kewaspadaan kepada masyarakat tentang Bahaya COVID-19 dan cara 

pencegahannya. Poster tersebut di posting di website balai dan media social 

seperti twitter dan instagram. Penanggung jawab untuk informasi public yang 

dapat mengancam hajat hidup orang banyak adalah Subkoordinator Tata Usaha 

3. Informasi publik yang diumumkan secara berkala 

a. Pelatihan Teknis bagi Masyarakat secara Daring (online) 

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi 

menyelenggarakan pelatihan teknis pengolahan hasil perikanan secara daring 

dengan menggunakan aplikasi Zoom. Pelatihan teknis secara daring yang 

diselenggarakan yaitu pelatihan pembuatan Unagi Donburi, Pembuatan Hakau 

Udang dan Pembuatan Sambal Botol Tuna. Respon masyarakat terhadap 

pelatihan pengolahan hasil perikanan secara online mendapatkan respon yang 

sangat baik, dengan jumlah pendaftar sebanyak 1000 – 1500 orang. Selama 



 
 

 

pelatihan peserta sangat antusias dalam mengikuti setiap praktek yang dilakukan 

dirumah masing-masing. Penanggung jawab untuk kegiatan pelatihan adalah 

Subkoordinator Bidang Pelatihan. 

b. Survey Kepuasan Masyarakat  

Pada periode pengukuran semester I tahun 2020, Indeks Kepuasan dan 

Masyarakat Perikanan (IKM) pada unit pelayanan Balai 

Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi diperoleh dari survei 

terhadap 92 responden yang telah diminta pendapat mengenai pengalamannya 

dalam memperoleh pelayanan dari aparahr Balai Pelatilran dan Penyuluhan 

Perikanan. Survei dilakukan pada bulan Januari s/d April Tahun 2020 

Responden diminta rnemberikan penilaian terhadap 9 unsur pelayanan dan 

hasil pengisian kuesioner direkap untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur 

pelayanan. Rekapitulasi nilai tiap unsur pelayanan dari 92 orang responden. 

Berdasarkan data yang dihimpun dari kuesioner, maka didapatkan nilai rata-rata 

per unsur pelayanan seperti pada Tabel 1.  

Tabel 1. Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan 

No Unsur Pelayanan 

Nilai Rata-Rata  

Bulan Januari 

s/d April   

Tahun 2020 

U1 
Kesesuaian Persyaratan dengan Jenis 

Pelayanannya 
3.54 

U2 
Kemudahan Proses Pelayanan di BPPP 

Banyuwangi 
3.46 

U3 Kecepatan Pelayanan di BPPP Banyuwangi     3.26**) 

U4 
Kesesuaian antara biaya yang di bayarkan 

dengan Biaya yang telah di tetapkan 
3.30 

U5 

Kesesuaian anatara hasil peayanan yang di 

berikan dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan / permintaan awal pelanggan 

3.48 

U6 
Kemampuan Petugas dalam memberukan 

pelayanan 
3.50 

U7 
Sikap (Kesopanan dan Keramaha) Petugas 

dalam memperbaiki pelayanan 
3.54 

U8 

Kesesuaian antara pelaksana dan pelayanan 

yang diberikan dengan maklumat (standar 

pelayanan) yang ditetapkan 

  3.63*) 

U9 
Penanganan terhadap pengaduan, saran dan 

masukan 
3.52 

 



 
 

 

Setelah melihat hasil pada Tabel 1, khususnya untuk nilai NRR dari 

masing-masing unsur pelayanan, didapatkan bahwa nilai NRR terbesar terdapat 

pada unsur Kesesuaian antara pelaksana dan pelayanan yang diberikan dengan 

maklumat (standar pelayanan) yang ditetapkan, yaitu sebesar 3,63. Hal ini dapat 

disebabkan karena Maklumat Pelayanan BPPP Banyuwangi terletak di tempat 

yang mudah dilihat oleh pengguna layanan, yaitu di lobby. Petugas pelayanan juga 

selalu berupaya memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, mudah, 

cepat dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan isi dari Maklumat Pelayanan. 

Sedangkan untuk nilai NRR terkecil adalah 3,26, yaitu pada unsur  

Kecepatan Pelayanan di BPPP Banyuwangi, akan tetapi nilai tersebut masih 

tergolong baik. Untuk unsur Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayan juga masih 

dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat disebabkan karena informasi mengenai 

persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan dan waktu pelayanan sangat terbuka 

dan jelas (terdapat tulisan persyaratan yang terpasang di ruang PTSP), serta 

mudah dipahami. Persyaratan pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi 

dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

administratif. 

Dalam perihal pengaduan layanan pengguna dapat menyampaikan keluhan 

melalui beberapa sarana (kotak pengaduan, forum Whatsapp Messenger). 

Pengguna layanan yang telah menyampaikan keluhan, baik dalam kotak saran 

maupun melalui admin whatsapp, akan diteruskan secara langsung ke bagian 

bidang yang menangani terkait dengan keluhan tersebut. Keluhan akan 

disampaikan admin melalui forum aplikasi Whatsapp Messenger dan akan segera 

ditanggapi/ditangani oleh bagian yang terkait. 

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perikanan 

Hasil analisis terhadap penilaian indeks kepuasan masyarakat melalui 

kuesioner yang sudah disebar kepada 92 responden menunjukkan bahwa nilai 

IKM. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi adalah 

89,74.  

Tabel 2. Nilai Persepsi, Interval IKM,Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan 

dan Kinerja Unit Pelayanan 

Nilai 

Persepsi 

Nilai Interval 

IKM 

Nilai Interval 

Konversi IKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

1 1,00 – 1.75 25,00 – 43,75 D Tidak Baik 

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 

3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 



 
 

 

4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat Baik 
 

Nilai Indeks Kepuasan   3.47 

Nilai IKM setelah dikonversi 86.69 

Mutu Pelayanan A 

Kinerja Unit Pelayanan Sangat Baik 

 

Dengan nilai IKM (Nilai Interval Konversi IKM) sebesar 86,69 pada Bulan 

Januari s/d April Tahun 2020, apabila kita lihat tabel tersebut di atas, maka dapat 

dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan pada Balai Pelatihan dan 

Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi adalah "Sangat Baik". Penanggung 

jawab untuk informasi public Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah 

Subkoordinator Tata Usaha 

 

4. Informasi Publik yang Dikecualikan 

Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum. 

Pengklasifikasian atas Informasi Publik yang Dikecualikan didasarkan pada 

pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan 

kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa 

menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar 

daripada membuka Informasi Publik atau sebaliknya. Dalam upaya 

meningkatkan pelayanan public yang prima Balai Pelatihan dan Penyuluhan 

Perikanan (BPPP) Banyuwangi membuat sistem pengaduan online 

(whistleblowing system).  Fungsi sistem pengaduan ini adalah memberikan 

fasilitas kepada seseorang yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu 

perbuatan yang berindikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian di lingkup Balai 

Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi. Dan indentitas diri 

dari pelapor akan dijaga kerahasiannya. Sistem pengaduan online di Balai 

Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi dapat diakses melalui 

website www.bpppbanyuwangi.com. Penanggung jawab untuk informasi public 

yang dikecualikan adalah Subkoordinator Tata Usaha 

 

 

 

 

 

http://www.bpppbanyuwangi.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Printscreen Whistleblowing system online 



 
 

 

 

 

Matriks Layanan Informasi Publik  

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi 

No Informasi Publik yang 
tersedia Setiap Saat 

Informasi Publik 
yang dapat 

mengancam Hajat 
Hidup Orang 

Banyak  

Informasi Publik yang 
Diumumkan secara 

Berkala 

Informasi Publik 
yang dikecualikan 

1 Informasi tentang BPPP 
Banyuwangi yang dapat 
diakses melalui website 
https://bpppbanyuwangi.com/
official/. Yaitu diantaranya : 
- Profil balai 
- Sarana dan Prasarana 
- Workshop 
- Layanan Kediklatan 
- Media dan Informasi 
Informasi ini dapat diakses 
dengan mudah dimana saja 
dan kapan saja. Penanggung 
jawab untuk informasi public 
yang tersedia setiap saat 
adalah Subkoordinator Tata 
Usaha 

 

Sebagai bentuk 
kepedulian terhadap 
kesehatan 
masyarakat Balai 
Pelatihan dan 
Penyuluhan 
Perikanan (BPPP) 
Banyuwangi 
membuat poster 
tentang 
kewaspadaan 
kepada masyarakat 
tentang Bahaya 
COVID-19 dan cara 
pencegahannya. 
Poster tersebut di 
posting di website 
balai dan media 
social seperti twitter 
dan instagram.  
Dalam hal ini yang 
bertanggung jawab 
untuk informasi 
public yang dapat 
mengancam hajat 
hidup orang banyak 
adalah Sub 
koordinator Tata 
Usaha 

Kurikulum pelatihan yang 
ada di BPPP Banyuwangi 
yaitu : 
- Diklat Teknis 

Penangkapan 
a. Diklat Pembuatan 

dengan Alat Jaring 

Insang (Gill Net) 

b. Diklat Pembuatan 

dengan Alat Tangkap 

Ramah Lingkungan 

(Bubu Lipat) 

c. Diklat Pengoperasian 

Alat Tangkap Gill Net 

Millenium 

d. Diklat Pengoperasian 

Alat Tangkap Rawai 

 

- Diklat Teknis Permesinan 

Kapal Ikan 

a. Diklat Perawatan Mesin 

kapal Fiberglass 

b. Diklat Perbaikan Mesin 

Kapal Utama Ikan 

 

- Diklat Teknis Budidaya 

a. Diklat Pembesaran 
Ikan 

b. Diklat Pembuatan 
Pakan Ikan 

c. Diklat Budidaya 
Rumput laut 

d. Diklat Pembenihan 
Ikan 
 

Diklat Teknis Pengolahan 
Hasil Perikanan 
a. Diklat Diversifikasi 

Olahan Ikan 

Sistem pengaduan 
online di Balai 
Pelatihan dan 
Penyuluhan 
Perikanan (BPPP) 
Banyuwangi dapat 
diakses melalui 
website 
www.bpppbanyuwa
ngi.com. Sistem 
pengaduan ini 
dapat diakses atau 
digunakan kapan 
saja sehingga 
memudahkan 
masyarakat untuk 
memberikan 
pengaduan/saran 
terkait pelayanan di 
BPPP Banyuwangi. 
Dalam hal ini yang 
bertanggung jawab 
untuk informasi 
public yang 
dikecualikan 
adalah Sub 
koordinator Tata 
Usaha 

https://bpppbanyuwangi.com/official/
https://bpppbanyuwangi.com/official/
http://www.bpppbanyuwangi.com/
http://www.bpppbanyuwangi.com/


 
 

 

b. Diklat Diversifikasi 

Olahan Rumput Laut 

c. Diklat Pengolahan 

Tradisional 

 

Diklat Teknis Kelautan 

a. Diklat Pembuatan 

Garam dengan Sistem 

Katup 

b. Diklat Transplatasi 

Terumbu Karang 

 

Diklat Aparatur 

a. Diklat Dasar Penyuluh 

Perikanan 

b. Diklat Teknis Perikanan 

Bagi Penyuluh 

Perikanan 

Penanggung jawab untuk 

kurikulum pelatihan adalah 

Subkoordinator Bidang 

Pelatihan 

 

2 Jenis-jenis Layanan Pelatihan 
diantaranya : 
- Pelatihan Penangkapan 
Ikan 
- Pelatihan Permesinan Kapal  
- Pelatihan Budidaya Ikan 
- Pelatihan Pengolahan Hasil 

Perikanan 
- Pelatihan Garam 
- Pelatihan Konservasi 
- Diklat Ahli Kepelautan : 

a. Basic Safety Training 

(BST) 

b. Basic Safety Training 

F 

c. Upgrading 

d. ANKAPIN  

e. ATKAPIN III 

- Diklat Teknis Aparatur ( 

Penyuluh perikanan) 

- Uji Kompetensi 

Penanggung jawab untuk 

jenis pelatihan adalah 

Subkoordinator Bidang 

Pelatihan 

 

Dalam rangka 
memutus 
penyebaran COVID-
19 Balai Pelatihan 
dan Penyuluhan 
Perikanan (BPPP) 
Banyuwangi 
berdasarkan Surat 
edaran bernomor 
B.181/SJ/KP.620/III/
2020, terdapat 
sejumlah ketentuan 
pemberlakuan 
sistem kerja di 
lingkungan KKP. 
Dalam 
pelaksanaannya 
seluruh pegawai 
akan bekerja dari 
rumah atau work 
from home (WFH), 
kecuali yang 
mendapatkan jadwal 
piket di kantor. 
Seluruh pegawai 
BPPP Banyuwangi 
juga wajib 
menyerahkan atau 

Balai Pelatihan dan 

Penyuluhan Perikanan 

(BPPP) Banyuwangi 

menyelenggarakan 

pelatihan teknis 

pengolahan hasil 

perikanan secara daring 

dengan menggunakan 

aplikasi Zoom. Pelatihan 

teknis secara daring 

yang diselenggarakan 

yaitu pelatihan 

pembuatan Unagi 

Donburi, Pembuatan 

Hakau Udang dan 

Pembuatan Sambal 

Botol Tuna. Respon 

masyarakat terhadap 

pelatihan pengolahan 

hasil perikanan secara 

online mendapatkan 

respon yang sangat baik, 

dengan jumlah pendaftar 

sebanyak 1000 – 1500 

orang. Selama pelatihan 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mengupload bukti 
kerjaan yang 
dilaksanakan 
dirumah dengan 
cara online melalui 
google classroom. 
Seluruh pegawai 
juga diwajibkan 
mengisi formulir 
pemantauan 
kesehatan mandiri 
COVID-19 melalui 
google form, baik 
yang dari Balai 
maupun dari pusat 

peserta sangat antusias 

dalam mengikuti setiap 

praktek yang dilakukan 

dirumah masing-masing. 

Penanggung jawab 

untuk kegiatan pelatihan 

adalah Subkoordinator 

Bidang Pelatihan. 

 
 
 
 
 
 

   Penilaian Survei 
Kepuasan Masyarakat 
(SKM) pada Januari s.d 
Maret 2020 dengan 92 
responden diperoleh hasil 
sebagai berikut : 
- Nilai Interval IKM : 3,47 

 - Kategorisasi Mutu 

Pelayanan : 86,69 

dengan kategori  

Sangat Baik  

 

 



 
 

 

 

 

BAB III. KESIMPULAN 

 

Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Kebijakan 

Keterbukaan Informasi Publik pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan 

Perikanan (BPPP) Banyuwangi, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Transparansi Informasi publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan 

Perikanan Banyuwangi telah terlaksana dengan baik; 

2. Pelayanan penyediaan informasi publik di Balai Pelatihan dan 

Penyuluhan Perikanan Banyuwangi telah mengalami peningkatan 

terutama pada penyediaan informasi melalui media sosial yaitu 

website,twitter, maupun Instagram sehingga informasi dapat mudah, 

cepat serta sederhana diperoleh oleh semua pihak 

3. Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan 

Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi berjalan dengan lancer dan 

sesuai dengan rencana 

4. Hasil penilaian yang dilaksanakan melalui survei pelayanan publik ini 

membuktikan bahwa BPPP Banyuwangi memperoleh Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) sebesar 86,69 yang tergolong “Sangat Baik”, oleh 

karena itu diperlukan peningkatan pelayanan pada unsur-unsur penilaian 

yang memiliki nilai rendah sehingga dapat ditingkatkan kembali guna 

mengoptimalkan kualitas pelayanan yang diberikan. 

 

 

 

 

 


