Bupati Pasaman Yusuf Lubis Sambut Kunjungan Komisi Informasi
Provinsi Sumbar

Journalist: indonesiasatu, Tanggal: 16 Mar 2018
PASAMAN - Bupati Pasaman, Yusuf Lubis terima kunjungan kerja Komisi Informasi Provinsi Sumatera
Barat, Rabu (14/03) yang di pimpin wakil ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumbar Arfitriani.
Kunjungan tersebut dalam rangka monitoring dan evaluasi serta sosialisasi pemeringkatan PPID tahun 2018
di kabupaten itu.
Arfitriati menyebutkan, kegiatan monitoring dan evaluasi ini ditujukan untuk melihat sejauh mana
kepatuhan badan publik di Kabupaten Pasaman dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
"Ini dalam rangka penilaian terhadap PPID di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar. Hasil monev ini
nantinya dapat menjadi bahan persiapan bagi PPID Kabupaten Pasaman untuk menghadapi penilaian yang
akan dilaksanakan," ujar Arfitriati, didampingi Kabid advokasi, sosialisasi dan edukasi, Yulnadi.
Ia pun meminta komitmen pemda setempat untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di daerah itu.
Terutama, meningkatkan kualitas pelayanan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi (PPID) agar
dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Kita ingin Kabupaten Pasaman tetap konsisten dan melakukan upaya peningkatan, terutama kualitas
pelayanan. Termasuk juga upaya-upaya inovatif tentunya terhadap bagaimana keterbukaan informasi di
Pasaman signifikan kemajuannya," ujarnya.
Ia menyebutkan, bahwa indikator keterbukaan informasi itu sudah jelas, mengacu pada regulasi, dalam hal
ini Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Selanjutnya, halhal teknis lainnya ada standar layanan.
"Bagaimana supaya Kabupaten Pasaman itu tidak bertemu dengan sengketa informasi. Jadi, semua piranti
itu yang coba kita siapkan, termasuk SDM dan ITnya," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasaman, Anasrullah mengatakan, bahwa pihaknya pada
prinsipnya siap untuk menerapkan keterbukaan informasi di daerah itu. Hal itu, kata Anasrullah, ditandai
dengan telah dibentuknya PPID beberapa waktu lalu.
"Tinggal lagi menyempurnakan dan mempersiapkan piranti-piranti yang disebutkan tadi, seperti SDM, IT
dan Infrastruktur yang harus kita penuhi secepatnya. Untuk PPID sudah kita bentuk, mereka sudah bekerja
dan tinggal penyempurnaan," katanya. (hms/Anto)
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