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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena berkat rahmat dan
karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Keterbukaan Inforamsi Publik
Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi periode Triwulan I tahun 2022.
Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi BRPI dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi
misi yang telah ditetapkan selama Triwulan I tahun 2022. BRPI Sukamandi telah
berupaya secara optimal agar penyelenggaraan pelayanan informasi dapat
berjalan dengan baik.

Laporan ini memberikan gambaran tentang pelayanan

informasi lingkup BRPI.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan
informasi lingkup BRPI. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh
dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat
diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Subang, 1 Maret 2022
Kepala Balai,

Dr. Joni Haryadi D., M.Sc.
NIP. 19730603 200312 1 002

1.1. Latar Belakang

Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga
penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta
laporan; pelaksanaan penelitian pemuliaan ikan budidaya. Hal tersebut tentunya
berdampak bahwa BRPI harus menghasilkan sistem informasi dan publikasi yang
memadai untuk memenuhi pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pelayanan informasi dan publikasi yang disediakan BRPI meliputi: perbenihan, genetika,
biologi, reproduksi, fisiologi, dan bioteknologi untuk menghasilkan ikan unggul; pelayanan
teknis, jasa, informasi, komunikasi,

dan

kerjasama

penelitian

pemuliaan

ikan

budidaya; pengelolaan prasarana dan sarana penelitian pemuliaan ikan budidaya; dan
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Kemudahan terhadap akses informasi yang valid dan handal menjadi kebutuhan yang
sangat diperlukan pada era globalisasi dan transparansi. Tersedianya informasi yang
muda diakses khususnya bidang perikanan budidaya di BRPI, harus selalu diupayakan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan publikasi.
1.2. Tujuan dan Sasaran
Sasaran yang dituju dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan data, informasi, dan
publikasi hasil litbang perikanan adalah penyebarluasan informasi khususnya hasil
kegiatan riset dan non riset BRPI dalam penyelenggaraan publikasi dan dokumentasi,
event eksternal, serta kegiatan kerjasama yang dilaksanakan BRPI untuk meningkatkan
perkembangan litbang BRPI.

Tujuan dari pelaksaaan kegiatan pengelolan data, informasi, dan publikasi hasil litbang
perikanan adalah agar BRPI dapat menyebarluaskan ilmu teknologi akuakultur dan hasil
riset pemuliaan pengembangan BRPI kepada pemerintah dan masyarakat serta dapat
meningkatkan kerjasama antar lembaga sehingga dapat timbulnya rasa yang kuat antara

BRPI dengan instansi pemerintah ataupun dibawah Kementerian Kelautan dan
Perikanan KKP
1.3

Jenis Informasi Publik
Klasifikasi Informasi Publik yang disediakan kepada publik di lingkungan BRPI

antara lain :
a. Informasi publik yang diumumkan secara berkala; antara lain :
- Laporan Kinerja BRPI
- Laporan SKP Bulanan
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perjanjian Kerja, Laporan Kinerja,
Indikator kinerja utama, Renstra, dll)
- Laporan Tahunan BRPI
b. Informasi publik yang tersedia setiap saat antara lain;
- Informasi Teknis yang disampaikan melalui : Website, Twiter, Facebook, Instagram,
Youtube
- Informasi Produk : Ikan Lele, Ikan Mas, Ikan Nila, Ikan Patin, Ikan Gurmai, Udang
Galah
- Informasi Jasa : Pengujian Laboratorium Fisiologi dan Genetika, Lingkungan
(Kualitas Air), Mikrobiologi, Bimbingan Teknis, Magang, PKL, Kunjungan dan
Penelitian ; dan Prasarana ; Informasi dan Perpustakaan

c. Informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
- Informasi melalui kegiatan Apel Pagi dan Apel Siang
Misal : Sosialaisasi tentang Reformasi Birokrasi, Sosialisasi Penerapan Layanan
Publik, Sosialisasi Penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
d. Informasi publik yang dikecualikan; Antara
lain : SK Pelanggaran Kode Etik/Teguran dan Reward/Punishment ASN

II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1 Laporan Sistem Kinerja Pegawai

BRPI pada bulan Januari 2022, BRPI memproduksi dan mengunggah berita sebanyak
0 buah, dengan rincian sebagai berikut :
update berita twitter sebanyak 30 tweet selama bulan Januari 2022
Pengelolaan Youtube
Update Berita Youtube sebanyak 0 buah selama bulan Januari 2022

Apel Lingkup BRPI

BRPI pada bulan Februari 2022, BRPI memproduksi dan mengunggah berita di
website BRPI sebanyak 0 buah, dengan rincian sebagai berikut :

update berita twitter sebanyak 74 tweet selama bulan Februari 2022

Pengelolaan Youtube
Update Berita Youtube sebanyak 6 buah selama bulan Februari 2022

Pengelolaan Twitter
BRPI pada bulan Maret 2022, BRPI memproduksi dan mengunggah berita di Twitter
sebanyak 90 buah

Pengelolaan Website BRPI
Update Berita Youtube sebanyak 5 buah selama bulan Februari 2022

