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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat,
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didanai dariApBN tahun ZOZL.
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kegiatan yang terah diraksanakan sejak butan Januari - Desember 2021 yang
meliputi persiapan dan pelakanaan kegiatan di lapangan serama satu tahun
kegiatan berjalan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan raporan akhir tahun dan
pelaksanaan kegiatan ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan dari
semua pihak sangat diharapkan untuk kerancaran dan perbaikan kegiatan
selanjutnya. semoga raporan akhir tahun ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.
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Kepala Balai,

Desember 2021
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I. PENDAHULUAN

I.1, Latar Belakang

Badan publik mempunyai tanggung jawab terhadap pemangku

kepentingan, terutama masyarakat yang merupakan unsur utama dari setiap

kebijakan yang dilaksanakan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian pertanian

selaku salah satu badan publik berkewajiban untuk memberikan layanan informasi

publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam
pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik dapat diakses dengan

mudah, bahkan lebih lanjut perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan

dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cerma!
cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,

Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik telah dituangkan dalam Peraturan Menteri pertanian

Nomor 25lHM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri pertanian

Nomor 32lPermentan/or.140/span tentang pengelolaan dan pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Kementerian pertanian. untuk mengawal

keterbukaan informasi publik di suatu badan publilq khususnya di Kementerian

Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (ppID)
yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri peftanian Nomor

2521 Kp$l AT 1.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian pertanian. Adapun

untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing
pimpinan di unit kerja tersebut.

Di era teknologi informasi digital, masyarakat menuntut adanya

transparansi atau keterbukaan informasi terkait kinerja yang telah dilaksanakan

oleh pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian sebagai badan publik

juga dituntut untuk dapat menyampaikan informasi secara sederhana, dialogis dan

responsif sefta sesuai dengan undang-undang Nomar L4 Tahun 200g tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Layanan ini merupakan sarana layanan online dan



offline bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan
keterbukaan informasi pubrik di Kementerian pertanian.

1,2. Tujuan

PPID BPTP Yogyakarta bertujuan untuk memenuhi keterbukaan informasi
penyelenggara pubrik kepada masyarakat, memenuhi hak warga negara terhadap
keterbukaan informasi publik dan menghasilkan layanan publik yang berkualitas.

rI. TINJAUAN PUSTAKA

visi dari PPID adalah terwujudnya dan berfungsinya unit pengelolaan dan
informasi publik Kementerian pertanian yang terbuka, bertanggung jawab, sefta
mudah diakes. Serta memiliki misi: 1) mendorong Keterbukaan penyelenggara
dan penyelenggaraan kebijakan Kementerian pertanian, z) mewujudkan
pelayanan informasi dan Dokumentasi pubrik yang mudah, cepa! cermat, akurat
dan bertanggung jawab, dan 3) membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasiyang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Permentan N0. 25 Tahun 2016 perubahan atas permentan
No. 32 Tahun 2011 bahwa ppID dibagi menjadi 2 yaitu ppID utarna dan ppID
Pelaksana/Pembantu Pelakana. Tugas PPID utama adalah pengembangan sistem
informasTaplikasi pendukilng pengelolaan informasidan dokumentasi, penyediaan
seryer penyimpanan dokumen, monev pelaksanaan pID, dan penyediaan kontek
elektronik. Sedangkan tugas ppID peraksana/pembantu peraksana adarah
penyediaan hardware di utqupr, penyediaan Sumber Daya Manusia (sDM) dan
operasionalnya (biaya koneki dan sebagainya) pID berbasis Teknologi Informasi
di uvuPT, monev pelaksanaan pID, dan penyediaan konten elektronik.
Sedangkan tugas dan fungsi PPID terkait dokumentasi (permentan 32 Tahun 2-
11, pasal8, 9, dan 10) adalah: 1) penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian,
pengamanan informasi dan perayanan informasi pubrik secara cetap, tepat dan
sederhana lingkup Kementerian Peftanian, 2) membuat daftar informasi publilq 3)
melakukan pengujian konsekuensi, dan 4) membuat klasifikasi informasi publik.

saat ini pora hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang
interaktif, dialogis dan responsif perlu disikapi dengan dimanfaatkan secara
maksimal. Dengan pemerintahan proaktif dan terbuka berusaha membangun



legitimasi dan kepercayaan pubrik. pemerintah yang terbuka bukan hanya
perubahan karakter, perubahan mentalis, pola pikir di kalangan birokrasi, namun
termasuk reformasi sistem pemerintahan menuju pemerintahan yang berbasis
elektronik atau e-government. Kementerian Pertanian selaku badan publik harus
melakukan penderasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media.
Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Kementerian
Pertanian telah mendapatkan penghargaan dengan meraih posisi ke_4
Keterbukaan Informasi Badan Publik 2017 untuk kategori Kementerian/Lembaga

dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dimana tahun sebelumnya berada
di posisi ke-7. Hal ini menunjukkan Kementerian Peftanian telah mengalami
peningkatan dalam menjalankan kewajiban untuk mengumumkan,
menyampaikan, dan melayani permohonan informasi publik serta pengelolaan dan
dokumentasi dengan sebaik-baiknya.

untuk meningkatkan kualitas ppID yaitu ada beberapa hal yang dapat
digunakan sebagai rencana kerja Kementan diantaranya pemutakhiran SK ppID,

dan Kementan untuk hal ini sudah melakukannya dengan permentan 25 tahun
2476. Selain itu Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi publik

yang Dikecualikan, dan Koordinasi PPID tingkat Pusat dengan satuan kerjalUpT
menjadi rencana kerja PPID Kementan. Beberapa halyang lainnya seperti inovasi
mekanisme penelolaan informasi di internal, dan penyeragaman penerapan
pelayanan informasi pubtir di tingkat pusat dan satuan kerja/upr juga menjadi
bagian rencana kerja Kementan untuk meningkatkan kualitas ppID.

III. PROSEDUR

[I.1. Pendekatan

Kategori layanan publik dalam laporan ini merupakan layanan publik
berupa data narasumber, ijin pKlr/mag?Rg, ijin penelitian, layanan perpustakaan,
layanan UPBS, layanan dalam penyediaan benih, maupun layanan publik lainnya.
III.2, Ruang tingkup

Ruang lingkup layanan informasi publik Bprp yogyakarta merupakan
bentuk layanan yang diberikan kepada pemohon layanan publik yang datang



Bahan yang digunakan daram kegiatan ini adarah semua bahan yang
digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan ppID.

Iff.s. Waktu dan Tempat

waktu kegiatan dari bulan Januari - Desembe r 202L. Kegiatan berlokasi
di BPTP yogyakarta,

IV. GAMBARAI{ UMUM PPID BAI,AI PENGKA'IAN TEKNOLOGI
PERTANIAN YOGYAKARTA

Sesuai dengan Undang-undang Repubrik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan rnformasi pubrik, setiap Badan pubrik wajib
menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan lnformasi publik setain lnformasi
Publik yang dikecuarikan sesuai dengan ketentuan (pasar 11. Upaya
melaksanakan Undang-undang Keterbukaan lnformasi publik Kementerian
Peftanian Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan Menteri pertanian
Nomor 32lpERMENTAN/or.14slvzan tentang pengeroraan dan perayanan
Informasi Publik di tingkungan Kementerian pertanian. peraturan Menteri
Peftanian Nomor 4UPERMENTAN/Or.14arclzorz tentang pedoman uji
Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian pertanian. peraturan
Menteri pertanian Nomor rr/permentan/or.140/g/2013 tentang pedoman
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian pertanian.
Peraturan Menteri pertanian Nomor 78lpermentan/or.140/8/2013 tentang
Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian
Pertanian.

peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pejabat
Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi
publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Berkaitan dengan hal tersebuq Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta sebagaisalah satu Badan publik telah
berkomitmen untuk mengelota informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada
permintaan informasi publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan
ketentuan yang bedaku, Komitmen tersebut tercermin dari telah diterbitkannya
surat Keputusan Kepara Badan peneritian dan pengambangan pertanian



secara langsung di Kantor BPTP Yogyakarta yang terdaftar dalam buku tamu front

office maupun secara tidak langsung melaluli surat dan email.

III.3. Teknik diseminasi

Tehnik diseminasi yang dilakukan mengacu kepada prosedur permintaan

informasi publik Kementerian Pertanian seperti tersaji dalam Gambar 1.

FpoSrDuP p[nF{I}{t^Af-t lHrsm.'tA$
PUBUX KE}TE}.TIEIIAI{ PEPThT{IIN

FFpmffiffi
l*f*drln*rm*tlftrd r,..

Gambar 1, Prosedur permintaan informasi publik Kementerian Peftanian
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Nomor 310/kpb/l(p.3401vL212011 Tahun 2011 tentang penunjukan pejabat
Pengelola Informasidan Dokumentasi Pembantu pelaksana dan petaksana upr
Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian. Dalam lampiran surat
keputusan tersebut mentetapkan Pejabat Pengetola lnformasi dan Dokumentasi
pada Badan Publik diantaranya PPID Balai Pengkajian Teknologi pertanian

Yogyakarta.

ry.l. Sumberdaya Manusia

Berdasarkan surat Keputusan Kepara Badan penelitian dan
Pengambangan pertanian Nomor 310/Kpts/Kp.34olvLuza1t rahun 2011.
tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu

Pelaksana dan peraksana Upr Lingkup Badan peneritian dan pengembangan

Pertanian, PPID Pembantu Pelaksana BPTP Yogyakarta oleh Kepala Seksi Kerja
sama dan Pelayanan pengkajian (KSpp). Namun demikian sampai dengan akhir
tahun 2017, Bprp yogyakarta belum menerbitkan surat keputusan pengelola
informasi public, sehingga pengelolaannya dihandle oleh bagian perpustakaan
dibawah Kasie' KSPP. BPTP Yogyakarta belum memiliki sumberdaya manusia
yang pejabat fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam
hubungan dan perayanan informasi pubrik kepada masyarakat, tetapi perayanan
informasi pubrik terus dirakukan dengan sumberdaya manusia yang tersedia.

Dalam operasioanal pelaksanaan pelaksanaan dibantu staf lainnya meliputi
seksi r(sPp, Sub Bagian Tata usaha maupun peneriti dan penyuruh yang diberikan
tugas dalam menghimpun informasi dan memberikan layanan kepada
pemohon informasi,

Upaya peningkatkan kemampuan sDM daram pengeroraan informasi
publik dan pengelolaan informasi perpustakaan dengan mengikut sertakan para
pegawai yang berkopeten dalam kegiatan koordinasi maupun pelatihan yang
diselenggarakan Badan Litbang Pertanian maupun Badan serta pusat lainnya
lingkup Kementerian pertanian.

Dukungan anggaran dalam penyelenggaraan maupun pengetolaan informasi
publik BPTP Yogyakarta Tahun 2021 dianggarkan dengan mata anggaran Layanan



Hubungan Masyarakat dan Informasi pengkajian sehsar Rp 29.550.000,00 yangjuga mencakup kegiatan Kerjasma, kehumasan dan Juga website.

IY.2. Maklumat Layanan

Bprp yogyakarta sebagai Upr Baritbangtan memiriki tanggung jawab
secara penuh untuk memberikan perayanan terbaik kepada masyarakat yang
membutuhkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketersedian informasi di
BPTP Yogyakarta. Daram upaya memberikan rayanan informasi kepada pengguna,
BPTP Yogyakarta dengan Moto "Handar, Terpercaya, dan profesionar,, sedangkan
Janji Layanan..prima, Cepat, Akurat, dan Tuntas,, (Gambar Z).

Gambar 2. Moto dan janji layanan BpTp yogyakarta.

Sedangkan maklumat layanan BpTp yogyakarta adalah:
'Dengan ini kami akan seraru berusaha memberikan perayanan prima,
cepat, mudah, transparan dan terukur, serta akuntabet sesuai standar
pelayanann yang terah ditetapkan dan siap menerima sanksi dan siap

menindakranjuti setiap pengaduan sesuai dengan perundangan,.
Alur informasi pubrik dan makrumat Bprp yogyakarta terjadi daram Gambar .



Gambar 3. Alur Informasi dan Maklumat BpTp yogyakarta

IV.3. Sarana dan prasarana

pengeroraan perayanan informasi pubrik di Lingkup ppID Brrp
Yogyakarta tetah tersedia sarana berupa meja front office beserta kerengkapan
penerimaan tamu berupa buku tamu, arat komunikasi, form kepuasan par.nggun,
sedangkan arat pengorah data di front office (Gambar 3) berum tersedia.
sedangkan ruang layanan bagi pemohon informasi maupun tamu disediakan dirnasing-masing bagian maupun seksi maupun bagian. Ruang tamu tercebut
meliputi ruang tamu Kepbra Barai, subbag Tata usaha, seksi r(Spp, empat ruang
tamu kerji (Kerji Budidaya, Kerji sumberdayE Kerji pasca panen, dan Kreji sesok),
Ruang Tamu Unit pengerora Benih sumber (upBS), Ruang Tamu Laboratorium dan
Ruang Baca maupun Tamu perpustakaan.



Gambar 4. Front Office BPTP Yogyakafta.

Upaya mendukung dan kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan dan

pelayanan Informasi Publik pada PPID BPTP Yogyakafta,pengelola informasi telah

menyediakan berbagai form permohonan informasi yang diperlukan untuk

mendapatkan informasi maupun layanan lainnya. Selain itu disediakan pula form

umpan balik dari tamu yang berkunjung di BPTP Yogyakarta terhadap layanan yang

diberikan, sarana dan prasarana serta informasi lainnya.

Penyajian informasi dapat diperoleh melalui Perpustakaan BPTP

Yogyakafta (Gambar 5) meliputi buku, brosur, leaflet, hasil penelitian dan

pengkajian BPTP Yogyakarta maupun publikasi yang berasal dari lingkup Badan

Litbang Pertanian maupun dari sumber lainnya.

Gambar 5. Ruang perpustakaan BPTPYogyakafta



Disamping itu disediakan pula informasi melalui elektronik yaitu media
internet antara lain web site maupun facebooks. Akses web site BpTp yogyakarta
dapat dilakukan dengan aramat (Gambar 6).

i; ;;;;; ;;;,"* ;;;; ;;*J* i_J.*.d q** :

Gambar 6. Tampiran Haraman Utama web site Bprp yogyakarta.

IV.4. Program dan Kegiatan ppID BpTp yogyakarta,

Program dan Kegiatan ppID Bprp yogakarta akan memberikan layanan
informasi publik ang diberikan kepada pemohon. Layanan informasi dilakukan
seperti sebelumnya dengan memberikan layanan kepada pengguna yang datang
secara langsung, e-mair, surat maupun wA. Berdasarkan permohonan informasi
tersebut akan dikompiran kubutuhan informasi yang diperrukan, seranjutnya akan
disusun laporan buranan dan seranjutnya pada akhir tahun disusun raporan
tahunan.

selain memberikan layanan informasi ppID, Layanan yang dilakukan
meliputi layanan perpustakaan, Layanan upBS, Layanan Laboratorium, sebagai



umpan barik terhadap rayanan yang diberikan form kepuasan masyarakat yang
dapat diakses secara on rine. serain itu Bprp yogyakarta menjaring pura umpan
balik dari steaksholder dengan form lainnya dan tersendiri. Hal ini untuk
mengetahui kuaritas rayanan dari masing-masing rayanan daram memberikan
kepada pengguna. Form kepuasan yang terah diperoreh dari masing-masing
layanan dikumpulkan selanjutnya dikompilasi, diolah dan dianatisis dari masing-
masing layanan.

Hasil dari masing-masing analisis dapat digunakan untuk melihat kualitas
layanan Bprp yogyakarta dan dapat digunakan daram memperbaiki maupun
meningkatkan rayanan terhadap pengguna baik yang datang sacara rangsung_
maupun e-mail.

program ppID Tahu n 2022 untuk penyediaan informasi pubrik untuk
menyediakan display informasi secara elektronik menyasar kepada platform media
media sociar yang tengah digandrungi masyarakat, yakni Faceboorq Instagram,
Youtube, Twitter dan Tiktok. Informasi-informasi yang akan ditampirkan berupa
video pendek menyesuaikan dengan fitur fitur dari masing masing pratform yang
disusun berdasarkan konten yang akan ditayangkan

fv.s. Jumlah pemohon Layanan publik BpTp yogyakafta
Pada tahun 2ozl, pemohon rayanan pubrik di Bprp yogyakarta berjumrah

B0B pemohon yang berasar dari perseorangan, kerompo( maupun instansi.
Pemohon rayanan pubrik yang berasar dari perguruan Tinggi sebagian besar
berupa mahasiswa yang merakukan magang dan peneritian terkait dengan
kegiatan yang dirakukan oreh Bprp yogyakarta. Tahun 2021 jumrah mahasiswa
dan siswa yang melakukan praktek Kerja Lapang (pK[rmagang) sebanyak 71
orang, dan mahasiwa yang terribat daram kegiatan pengkajian/peneritian sebanyak
7 orang.

rv'6' Jenis rnformasi pubrik yang Diperrukan pemohon

Informasi pubrik yang diperrukan pemohon ada 5 kategori, yaitu informasi
agribisnis, anggaran dan keuangan, kepegawaian, hukum dan peraturan/ undang_
Undang (UU), serta pengadaan barang dan jasa (Gambar 7).



anggaran
fufrfu''-
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Gambar T. Jenis EG

[Y.7, Layanan perpustakaan

Layanan pubrik yang dirakukan oreh perpustakaan terhadap pengunjung
yang berasar dari internar Bprp yogyakarta maupun eksternar tahun 2021sejumlah 315 pengunjung. Adapun pengunjung dikerompokan seberas meriputiDosen berjumrah 2 pengunjung, Mahasiswa berjumrah 2L2 .rang, perajar
berjumlah B orang, swasta berjumrah 3 orang, umum berjumrah 2 orang, peneriti
berjumlah 36 or:ang, Penyuluh berjumlah 9 orang, petani berjumlah 1 orang,Pustakawan, rikayasa dan dinas tidak ada pengunjung yang datang.

IY.8. Lama Waktu pelayanan

waktu rayanan informasi pubrik yang diberikan kepada pemohon informasi
dilakukan meraruitiga cara meriputisecara rangsung kepada pemohon yang datang
ke BPTP yogyakarta, sura! maupun e_mait.

Rata-rata rayanan pubrik yang dirakukan kepada pemohon yang datanglangsung ke Bprp yogyakarta untuk konsurtasi maupun untuk mengetahui
informasi tentang Bprp dirakukan kurang rebih 30 menit. sementara untuk



informasi memerrukan jeda waktu untuk penyediaan informasi, maka waktu
penyerahan informasi dirakukan pada saat informasi terah tersedia/rengkap.

fV.9. Layanan pengujian Sampel Laboratorium Tanah
Peningkatan kualitas tayanan jasa laboratorium telah dilakukan metalui

berbagai perbaikan dan pembenahan manajemen, mutu dan peraratan
laboratorium serta peningkatan sDM. Promosi tentang fasilitas dan tayanan
laboratorium Bprp yogyakarta yang meriputi Laboratorium Tanah, pupuk dan Air,
Laboratorium Pasca Panen dan Laboratorium peternakan telah dilakukan melalui
berbagai media diantaranya komunikasi rangsung, media tercetak (reafret) maupun
media elektronik (siaran radio).

Berbagai layanan jasa laboratorium yang dilakukan meliputi analisa tanah,
tanaman, air dan pupuk yang berasar dari berbagai pengguna diantaranya petani,
mahasiswa, swasta, dinas terkait, peneriti internar maupun peneriti diruar BpTp
Yogyakarta' secara terperinci berbagai analisa laboratorium dapat dilihat pada
Gambar l0 dan Gambar 11.

Gambar 8. Jumrah customer Laboratorium Tanah Tahun 2021



informasi memerrukan jeda waktu untuk penyediaan informasi, maka waktupenyerahan informasi dirakukan pada saat informasi terah tersedia/rengkap.

rv'g. Layanan pengujian samper Laborabrium Tanah
Peningkatan kualitas layanan jasa taboratoriurR telah dilakukan meraluiberbagai perbaikan dan pembenahan manajemen, mutu dan peralatan

laboratorium serta peningkatan sDM. promosi tentang fasiritas dan rayananlaboratorium BPTP Yogyakarta yang meliputi Laboratorium Tanah, pupuk dan Air,Laboratorium Pasca Panen dan Laboratorium peternakan terah dirakukan meratuiberbagai media diantaranya komunikasi rangsung, media tercetak (reaflet) maupun
media elekronik (siaran radio). \ --"Y'l rr'vul

Berbagai layanan jasa taboratorium yang dilakukan meliputi analisa tanah,t'anaman, air dan pupuk yang berasar dari berbagai pengguna diantaranya petani,
mahasiswa, swasf,a, dinas terkait, peneriti internar maupun peneriti diruar BpTpYogyakarta' Secara terperinci berbagai analisa laboratorium dapat dilihat pada
Gambar 10 dan Gambar 11.

Gambar g. Jumrah customer Laboratorium Tanah rarrun zozt



PUPUK

ANORGANIK;1

PUPUK

ORGANIK;94

Ganbar 9. lumlah Sampel Laboratorium Tanah Tahun 2021

IY.10. Indek Kepuasan Masyarakat

Selain layanan publik, BPTP Yogyakarta melakukan penjaringan umpan balik

terhadap layanan yang dilakukan melalui quisenier Indek Kepuasan Masyarakat

(IKM)' Tahun 2021 jumlah qiusenier yang telah diisi melalui online maupun form

sejumlah 64 responden dengan perincian 23 orang laki-laidan 41 orang perempuan.

Pengisian IKM secara manual selanjut dilakukan entry data oleh pengelola layanan

maupun petugas perpustakaan. Tahun 2021 BPTP Yogakarta tidak terdapat
permohonan layanan publik baik dari para pemohon baik perorangan maupun

institusi tidak ada terdapat pemohan yang mengajukan beratan terhadap layanan

yang diberikan dalam periode lanuari -Desember 2021Hasil dari pengolahan data

melalui aplikasi yang telah dibangun oleh Kementerian Pertanian dengan nilai g7

atau baik (Gambar 10 dan 11).
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Gambar 11. Umpan balik quisenier IKM BpIp yogyakarta.
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Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat,
berkah dan hidayah-Ny& raporan akhir tghun kegiatan pejabat pengelora
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meliputi persiapan dan pelakanaan kegiatan di lapangan serama satu tahun
kegiatan berjalan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan raporan akhir tahun dan
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