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Guna meningkatkan kinerja dalam penyediaan informasi

publik, PPID kementerian Ketenagakerjaan melakukan

survei kepuasan yang menyasar pada pemohon

informasi yang terdata selama kurun waktu 4 (empat)

bulan pada 1 Mei 2020 s.d. 31 Agustus 2020. Survei

didistribusikan melalui 4 (empat) media resmi PPID yaitu

website, email, instagram dan whatsapp.

PENGANTAR



PERMOHONAN INFORMASI PPID

Berdasar grafik permohonan informasi berikut,

dalam kurun waktu 4 (empat) bulan, PPID

Kemnaker menerima 179 (seratus  tujuh puluh

sembilan) pemohon informasi yang terdiri  99

(sembilan puluh sembilan) pemohon informasi

pada bulan  Mei 2020, 51 (lima puluh satu)

pemohon informasi pada bulan  Juni 2020, 15

(lima belas) pemohon informasi pada bulan  Juli

2020 dan 14 (empat belas) pemohon informasi

pada bulan Agustus 2020
Grafik Permohonan Informasi PPID

Periode Bulan Mei s.d. Agustus 2020



MEDIA SURVEI
Survei layanan informasi didistribusikan melalui empat media dengan data pengisian

responden sebagai berikut:

HOTLINE:
0 8 1 1 - 9 5 2 1 - 1 5 0
0 8 1 1 - 9 5 2 1 - 1 5 1

4 (empat) survei
dilengkapi

responden melalui
whatsapp PPID

@ppid.kemnaker

tidak ada responden  
yang melengkapi

survei melalui
instagram PPID

ppid@kemnaker.go.id

6 (enam) survei
dilengkapi

responden melalui
email PPID

169 (seratus enam
puluh sembilan)

survei dilengkapi
responden melalui

website PPID

ppid.kemnaker.go.id



PPID Kemnaker melayani 179 (seratus tujuh puluh sembilan) permohonan
informasi dari masyarakat, yang 72%-nya adalah laki-laki dan 28%-nya
adalah perempuan.

72%

28%

BERDASAR JENIS KELAMIN 



BERDASAR PENDIDIKAN

Berdasar pendidikan, sebanyak
116 (seratus enam belas)

responden adalah lulusan
Sekolah Menengah Atas, 42
(empat puluh dua) responden

adalah lulusan Sarjana, 7 (tujuh)
responden adalah lulusan

Diploma Tiga, 6 (enam)
responden adalah lulusan

Sekolah Menengah Pertama, 5
(lima) responden adalah lulusan

Sekolah Dasar, dan 3 (tiga)
responden adalah lulusan

Pascasarjana.



BERDASAR PEKERJAAN 

Berdasar pekerjaan, sebanyak

96 (sembilan puluh enam)

responden adalah wiraswasta,

56 (lima puluh enam) responden

adalah pegawai swasta, 22

(dua puluh dua) responden

adalah siswa/mahasiswa, 3

(tiga) responden adalah BUMN

dan 2  (dua) responden lainnya

adalah PNS.



HASIL PENILAIAN

TERHADAP PETUGAS PPID



TANGGUNG JAWAB PETUGAS 

Berdasarkan hasil
survei, mayoritas
reponden menilai
tanggung jawab
petugas data dan

informasi publik dalam
memberikan

pelayanan informasi
publik pada kategori

baik. 



PENGETAHUAN & PENGUASAAN PETUGAS 

Berdasarkan survei
terhadap

pengetahuan dan
penguasaan materi,

hasil survei, mayoritas
reponden menilai
petugas data dan

informasi publik dalam
kategori baik.



HASIL PENILAIAN

TERHADAP PELAYANAN PPID



PERSYARATAN PELAYANAN 

Berdasar kelengkapan

persyaratan yang

harus dipenuhi dalam

permohonan informasi

publik, mayoritas

responden memberi nilai

dalam kategori baik.



ALUR MEKANISME PELAYANAN 

Berdasar alur
mekanisme
pelayanan

informasi publik,
mayoritas

responden menilai
dalam kategori

baik. 



KETEPATAN WAKTU PELAYANAN 

Berdasar ketepatan

waktu dalam

memberikan pelayanan

informasi publik,

mayoritas responden

memberi nilai dalam

kategori baik.



KESIMPULAN

Hasil evaluasi pelayanan informasi publik oleh
PPID pada Kuartal II Tahun 2020 menunjukkan
bahwa baik dalam kualitas petugas dan pelayanan
informasi di Bidang Ketenagakerjaan dalam
kategori baik. 

Hal ini memacu Sub Bagian LIP untuk terus
meningkatkan kualitas personel dan pelayanan,
demi mewujudkan keterbukaan informasi publik
yang lebih baik di Kementerian Ketenagakerjaan.  


