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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan rahmat Allah SWT, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksa-
na   Universitas     Jambi   (UNJA) menyampaikan  buku  ini  sebagai  laporan  pelaksanaan  
pelayanan  informasi  publik  di  Universitas  Jambi.

Sejak  dibentuknya  PPID  di  UNJA  sesuai  dengan mandat Undang  Undang Nomor 14 Ta-
hun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada tahun  2010,  pelaksanaan  
pelayanan  informasi  publik  di  Universitas Jambi  mengalami  perkembangan yang cukup 
signifikan.

Universitas    Jambi    sebagai    Badan    Publik    yang    melaksanakan Pendidikan  Tinggi  
juga  memiliki  tanggung  jawab  moral  maupun  yuridis  untuk  melaksanakan  prinsip-prin-
sip  keterbukaan  informasi  publik.  Oleh  sebab itu, PPID Pelaksana UNJA terus berusaha 
meningkatkan keterbukaan informasi publik di lingkungan UNJA, baik dengan meningkat-
kan koordinasi sesama   unit   layanan   informasi   di   UNJA,   mendorong   pengembangan   
penyampaian  informasi  kepada  sivitas  akademika  serta masyarakat umum,  sehingga  
patut  disyukuri  bahwa  UNJA  telah  berhasil  meraih penghargaan sebagai peringkat IV 
Ketegori Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam KETERBUKAAN INFORMASI BADAN 
PUBLIK pada tahun 2015  dan meraih Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 
2020 Ketegori Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai Badan Publik Cukup Informatif 
dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.   

Pencapaian    ini    selain    merupakan    sebuah    pengakuan    tentang    pelaksanaan pe-
layanan informasi publik di UNJA, juga merupakan sebuah tantangan untuk makin mening-
katkan layanan informasi publik di UNJA.

Selanjutnya,   sebagai   salah   satu   bentuk   pertanggungjawaban   dan   akuntabilitas  
PPID  Pelaksana    UNJA    dalam      melaksanakan    tugas    dan    fungsinya    selama  
Tahun  2020  maka  disusunlah  Buku  Laporan  Layanan  Informasi Publik PPID Universitas 
Jambi tahun 2020 ini. Buku laporan ini tidak  hanya  sekedar  memenuhi  tanggung  jawab  
yang diperintahkan.

Laporan Layanan Informasi Publik 2021 ini oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi 
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), namun juga 
sebagai bentuk pelaksanaan   prinsip   keterbukaan   informasi   publik   dan   akuntabilitas 
kepada masyarakat.  
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Semoga  dengan  adanya  Laporan  Layanan  Informasi  Publik  Pejabat Pengelola  Infor-
masi  dan  Dokumentasi Universitas  Jambi  ini,  dapat memberikan  manfaat  dan  informasi 
kepada  masyarakat  sehingga  apa yang  dilaksanakan  oleh  PPID  Pelaksana  UNJA  se-
lama tahun  2020 dapat dipertanggung jawabkan secara maksimal.

Mendalo,    Februari 2021 
Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi Pelaksana 

Universitas Jambi

Prof. Dr. rer.nat. H. Rayandra Asyhar, M.Si.
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BAGIAN I
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

UNIVERSITAS JAMBI

A. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan hak warga negara sekaligus ke-
wajiban konstitusional negara. Oleh karenanya pemerintah/badan publik wajib hukumnya 
menyelenggarakan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Oleh kare-
na itu, Universitas Jambi telah menyediakan berbagai informasi publik yang dapat diakses 
dari laman website Universitas Jambi www.unja.ac.id dan Aplikasi berbasis Android.

Sebagai badan publik, Universitas Jambi telah mengimplementasikan keterbukaan informasi 
publik sesuai Undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik maka Universitas Jambi menerbitkan Surat 
Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor : 272/UN21/KP/2017 Tentang Pengangkatan 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Jambi, Keputusan Rek-
tor Universitas Jambi Nomor : 1726/UN21/HM/2017 Tentang Penetapan Daftar Informasi 
Publik Universitas Jambi dan  serta dengan telah ditanda tanganinya Maklumat Pelayanan 
Publik oleh Rektor Universitas Jambi untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, 
sehingga dapat memberikan kepuasan kepada seluruh keluarga besar sivitas akademik 
UNJA dan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat secara luas.

Peningkatan layanan tersebut  tentu  saja  didasarkan  pada regulasi  yang  ada,  yang  ber-
fungsi sebagai  payung  hukum  implementasi  keterbukaan  informasi  publik di lingkungan 
UNJA secara khusus, dan pada badan publik secara luas. Untuk  memberikan  kemudahan  
bagi  masyarakat  atas  akses  informasi publik secara cepat,  efisien,  dan  efektif  di  Uni-
versitas  Jambi,  PPID Pelaksana UNJA dibantu oleh Tim Pembantu yang diwadahi dalam 
sebuah organisasi terstruktur, yaitu Lembaga Pengembangan Teknologi, Informasi dan Ko-
munikasi  (LPTIK). PIDK merupakan Pusat Layanan yang sekaligus  melayani  keluhan  dari   
pengguna  jasa layanan Universitas Jambi.   

PPID   Pelaksana   UNJA   juga memanfaatkan   sistem layanan informasi  publik  melalui  
sarana  dan/atau  media  elektronik  dan non-elektronik, diantaranya melalui website PPID 
di http://ppid.unja.ac.id/ atau aplikasi yang lainnya yang telah dikembangkan LPTIK untuk 
menunjang kegiatan pelayanan. 

Dengan  adanya  sarana elektronik tersebut,   maka masyarakat   telah dimudahkan    untuk    
mengetahui informasi   apa   saja   yang   ada di   PPID   Pelaksana  UNJA,  serta  dapat-
mengaksesnya setiap saat. Apabila  publik tidak  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan  
melalui sarana media elektronik  tersebut, maka masyarakat  dapat  mengajukan permo-
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honan informasi publik melalui pelayanan langsung di kantor PIDK UNJA.  Atau   sebagai  
alternatif,  dapat  mengirimkan email   permohonan informasi kepada    PPID    Pelaksana    
UNJA    melalui    alamat    email    ke ppid@ub.ac.id. Masyarakat   juga dapat   mengajukan   
permohonan melalui  formulir  secara online yang  dapat  diakses  melalui  situs  https://ppid.
unja.ac.id.  di menu bagian layanan informasi.

Dalam  memberikan layanan informasi  publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, 
PPID Pelaksana UNJA berpedoman pada  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, UNDANG-UN-
DANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  43  TAHUN  2009 TENTANG KEARSIPAN, UN-
DANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFOR-
MASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, UU KIP,  PP  61 Tahun  2010,  dan  Perki  SLIP.  
Regulasi   tersebut  telah mengatur  pemenuhan  hak  atas  informasi dan  akses   informasi  
publik melalui  mekanisme memperoleh  informasi  sebagaimana diatur  dalam Pasal 21 dan 
Pasal 22 UU KIP. UU KIP  menekankan bahwa   setiap   informasi   publik   harus   diperoleh 
dengan  cepat  dan  tepat  waktu,  biaya  ringan,  sederhana,  efisien,  serta mudah.  

Prinsip  tersebut  menjadi  tantangan  bagi  PPID   Pelaksana UNJA untuk  memberikan  
layanan  informasi  publik kepada  masyarakat secara cepat, efektif dan efisien. Untuk  
memberikan  layanan  informasi secara cepat  dan  tepat waktu, biaya ringan, dan seder-
hana, PPID Pelaksana UNJA memanfaatkan sarana dan/atau  media  elektronik  dan  non 
elektronik sehingga   masyarakat dapat   secara   cepat   memperoleh   informasi publik  
sesuai  dengan kebutuhannya.

ATASAN PPID
REKTOR

PPID PELAKSANA
WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, 

KERJASAMA, & SISTEM INFORMASI

PPID PELAKSANA PEMBANTU
KETUA LPTIK

PETUGAS INFORMASI UTAMA
KEPALA HUMAS

SUB LAYANAN INFORMASI
• STAFF
• STAFF

SUB LAYANAN DOKUMENTASI
• STAFF
• STAFF
• STAFF

B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PPID UNIVERSITAS JAMBI
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BAGIAN II
PELAKSANAAN

Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :4.
a.

b.

c.

Apabila pemohon mengatas namakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tan-
da Penduduk (KTP).
Apabila pemohon mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib 
menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM 
tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.
Apabila pemohon mengatas namakan perusahaan, wajib menyertakan foto kopi akta 
pendirian perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat 
di tambah 7 hari kerja.
Jadwal pelayanan informasi:

Layanan informasi publik di Universitas Jambi tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen
yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan 
dilakukan sendiri oleh pemohon. Dalam menjamin permintaan informasi publik ses-
uai dengan tujuan permintaan maka pemohon agar membawa materai Rp6.000 untuk 
ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasi.

5.

6.

7.

Senin - Kamis : pukul 07.30-16.00, dengan waktu istirahat siang pukul 12.00-13.00
Hari Jum’at, jam operasional 07.30-16.30, dengan waktu istirahat 11.00-13.00

Layanan informasi di Universitas Jambi dikelola secara terpusat satu pintu oleh pejabat 
Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yaitu Wakil Rektor Bidang Perencanaan, 
Kerjasama, dan Sistem Informasi (PPID PELAKSANA).
Layanan informasi publik diselenggarakan di Lembaga Pengembangan Teknologi, In-
formasi dan Komunikasi  (LPTIK) Universitas Jambi, Jl. Lintas Jambi - Ma. Bulian Muaro 
Jambi. dan Ruang Pusat Informasi, Dokumentasi, Keluhan, dan Hubungan Masyarakat 
(PIDK HUMAS), Gedung Rektorat Lantai ll Kampus Pinang Masak.
Permohonan informasi ke PPID Universitas Jambi, dapat disampaikan secara langsung 
ke PIDK HUMAS maupun tidak langsung melalui telepon, email, surat, faksimile, dan 
laman. Adapun “Formulir Permohonan Informasi” dapat diunduh melalui laman PPID 
Universitas Jambi www.ppid.unja.ac.id atau email ke ppid@unja.ac.id.

1.

2.

3.

A. Mekanisme pelayanan informasi publik
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor : 272/UN21/KP/2017 Ten-
tang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan 
Universitas Jambi antara lain mengatur mekanisme layanan informasi publik dan menetap-
kan Daftar Informasi Publik (DIP), sebagai berikut ;
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B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Jumlah pemohon informasi publik kepada PPID Universitas Jambi  sejak bulan Januari 
sampai dengan 31 Desember 2018, berjumlah 188 pemohon. Dari 188 pemohon tersebut, 
jumlah keseluruhan informasi yang diminta sebanyak 188 permintaan dan dipenuhi 181 
informasi serta permintaan informasi yang ditolak sebanyak 7 permintaan.

Pada Tahun 2019, pemohon informasi publik kepada PPID Universitas Jambi  sejak bulan 
Januari sampai dengan 31 Desember 2019, berjumlah 278 pemohon.

Sedangkan pada Tahun 2020, pemohon informasi publik kepada PPID Universitas Jambi  
sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2020, berjumlah 143 pemohon.

Pada Tahun 2018, dari 7 informasi yang ditolak, sebanyak 1 informasi ditolak karena tidak 
dalam penguasaan PPID Universitas Jambi dan 6 sisanya ditolak karena masuk dalam 
informasi yang dikecualikan di Universitas Jambi. Permintaan informasi yang ditolak 
tersebut merujuk pada Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor : 1726/UN.21/
HM/2017 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik. Adapun informasi yang tidak dalam 
penguasaan PPID Universitas Jambi karena informasi yang diminta pemohon menjadi ke-
wenangan instansi lain.
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C. Perkembangan Jumlah Pemohon Informasi Publik
Berikut tabel perkembangan jumlah permohonan informasi publik
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Dilihat dari tabel perkembangan jumlah permohonan informasi, maka dapat dilihat bah-
wa pada tahun 2020 terjadi penurunan permohonan informasi publik di Universitas Jam-
bi. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 dan perkulihan dilaksanakan 
dengan cara sistem daring.

Dengan  tidak  adanya  keberatan  yang  diajukan  Pemohon  InformasiPublik ke  Univer-
sitas  Jambi,  maka  secara  otomatis  pada  tahun  2020 PPID  Pelaksana  UNJA   tidak  
memiliki  sengketa  informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik.
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D. Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dimaksud, Universitas 
Jambi telah menyiapkan SDM dengan berbagai latar belakang pendidikan sebanyak 
5 orang, yang ditempatkan di PIDK pada Lembaga Pengembangan Teknologi, Infor-
masi, dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Jambi. SDM tersebut terbagi pada posisi 
layanan langsung yaitu resepsionis dan front office. Adapun layanan tidak langsung 
dilakukan melalui back office seperti publikasi, portal Web, portal LAPOR, Desain, 
Pengolahan data dan lainnya.
Dalam meningkatan mutu layanan informasi publik maka para petugas secara berkala
diberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, sehingga diharapkan dapat:

Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Universitas Jambi;
Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Universitas Jambi;
Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
Komunikatif dan sopan.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

E. Sarana Pelayanan Informasi Publik
Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik
untuk petugas dan pemohon yang datang ke Kemendikbud, telah disediakan sarana 
yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana terse-
but meliputi:

Ruang Layanan ber-AC;
Komputer dan Printer;
Jaringan Internet;
Pesawat Telepon;
Mesin Faksimile;
Free Wifi;
Dispenser dan Coffee Maker;
Televisi;
Display nomor antrian;
Meja dan kursi;
Jam dinding;
CCTV;
Kotak Saran dan Pengaduan;
Ruang Tunggu;
Pojok Baca dan;
Ruang diskusi/mediasi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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F. Sengketa Informasi Publik
Sejak 2017 sampai dengan 2020, PPID Universitas Jambi hanya melayani sengketa in-
formasi publik sebanyak 1 kali yang diajukan oleh pemohon setelah menyampaikan surat 
keberatan kepada Atasan PPID Universitas Jambi. 

Adapun pemohon yang mengajukan keberatan kepada atasan PPID yang kemudian ber-
lanjut menyengketakan penyelesaian kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 
dan selesai pada tingkat mediasi di Komisi Informasi Pusat (KIP), Republik Indonesia 
yang terletak di Wisma BSG Lt.1 Jalan Abdul Muis, No. 40, Jakarta Pusat.

G. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Universitas Jambi, kendala yang 
dihadapi adalah terkait dengan data dan informasi yang belum tersedia di petugas 
layanan informasi atau di PPID Universitas Jambi. Oleh karena itu jika data informasi 
tersebut tidak tersedia, harus dimintakan ke unit kerja terkait di lingkungan Universi-
tas Jambi yang terkadang tidak mudah untuk didapat dan membutuhkan waktu yang 
cukup lama.

Selain itu, dalam menyiapkan jenis-jenis informasi yang meliputi informasi yang wajib 
disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, infor-
masi yang diumumkan secara serta merta, dan informasi yang dikecualikan pada setiap 
Universitas Jambi tidak mudah untuk memperolehnnya sehingga diperlukan koordinasi 
yang secara terus menerus.

Kendala lainnya adalah ketika menghadapi pemohon informasi dari oknum LSM ter-
tentu dengan dalil Undang-undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 
tetapi sebenarnya tidak memahami Undang-undang tersebut namun tetap meminta 
informasinnya dengan memaksa dan tidak melalui jalur prosedur, sehingga petugas 
pelayanan informasi yang harus berhadapan langsung untuk memberikan penjelasan 
cukup lama yang ujungnnya sebenarnnya hanya ingin mendapatkan “keuntungan”.

H. Anggaran
Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Universitas Jambi, telah 
disediakan anggaran untuk operasional dari DIPA LPTIK Universitas Jambi TA 2020. 
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk untuk penyusunan jenis-jenis informasi, 
uji konsekuensi, penyusunan bahan sengketa informasi, pengembangan laman permo-
honan informasi berbasis web, pengembangan aplikasi layanan informasi publik, dan 
pembekalan materi petugas layanan informasi.layanan informasi publik, dan pembeka-
lan materi petugas layanan informasi.
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BAGIAN III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Sebagai   sebuah   perguruan   tinggi   yang   melaksanakan   UU KIP   dan peraturan  pelak-
sananya,  Universitas  Jambi terus berupaya  melaksanakan tugas   dan   fungsinya   secara   
transparan   dan   akuntabel,   khususnya dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawab  
Pejabat  Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi (PPID).  Sebagaimana telah  dijelaskan  
pada bagian  sebelumnya,  tugas  dan  tanggung  jawab  PPID  di  antaranya melakukan    
pendokumentasian,    penyediaan,    dan/atau    pelayanan informasi.

Pada   tahun   2019,   Pejabat   Pengelola Informasi   dan   Dokumentasi Universitas   Jam-
bi menerima   sebanyak   31 permohonan.   Dari   31 Permohonan Informasi  Publik yang  
diterima  PPID  Pelaksana UNJA  tersebut, sebanyak  19 (sembilan  belas)  permohonan 
diajukan  oleh  Mahasiswa UNJA,  sebanyak  3    (tiga)  permohonan  diajukan   oleh  Unit  
Kerja  di   UNJA, sebanyak   5   (lima)   permohonan   diajukan   oleh   Dosen/Staff UNJA,   
dan sebanyak  4  (empat)  permohonan berasal  dari  kalangan  Umum  Luar UNJA.

Dari   jumlah   permohonan   tersebut,   PPID   Pelaksana   UNJA   telah memenuhi   seluruh  
permohonan dengan  mendasarkan  pada  layanan informasi secara  cepat,  tepat waktu,  
biaya  ringan,  efisien,  dan  cara sederhana kepada publik. Capaian   dalam   memberikan   
layanan   secara   cepat   dan   dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan 
oleh masyarakat merupakan   nilai  yang   positif   bagi   Pejabat  Pengelola  Informasi   dan 
Dokumentasi  Universitas  Jambi. 

Adanya  capaian    tersebut  menjadi tantangan   bagi   PPID   Pelaksana UNJA   pada   
tahun-tahun   selanjutnya, tentunya dengan tetap mengembangkan sarana dan prasarana 
dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana  
tersebut,  pastinya  dapat  memberikan  layanan informasi  yang  lebih  optimal  serta  dapat  
dirasakan  manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

B. Saran
Secara yuridis,   dalam   melaksanakan   tugas   dan   tanggung jawab Pejabat   Pengelola   
Informasi   dan   Dokumentasi Universitas   Jambi dalam    memberikan layanan    informasi 
publik    diharapkan    dapat membangun  dan  mengembangkan  sistem  informasi dan  
dokumentasi untuk   mengelola   informasi   publik secara   baik   dan   efisien.   

Hal   ini bertujuan  agar  informasi publik  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh masyarakat.  
Hal  ini  bertujuan  agar  PPID  Pelaksana  UNJA  dapat  mengatasi berbagai  kendala  dalam  
memberikan layanan  informasi  publik seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelum-
nya. PPID  Pelaksana  Universitas Jambi  harus  terus  berusaha  memberikan  layanan  
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informasipublik  kepada masyarakat  secara  efisien dan  efektif.  Pada tahun  2021, PPID  
Pelaksana  UNJA  selalu  akan  terus  berusaha  untuk terus  menjaga  lancarnya koordi-
nasi internal antar unit layanan informasi di UNJA dan juga untuk meningkatkan kualitas  
pelayanan yang diberikan.

Guna  memperkuat  layanan  di  lingkungan  kampus,  Universitas  Jambi  sedang  mem-
perkuat  pelaksanaan  layanan  dengan  mengembangkan sebuah Unit Layanan Terpadu 
(ULT). Dengan basis teknologi informasi yang disinergikan  dengan  layanan  secara  kon-
vensional,  diharapkan  dapat  meningkatkan layanan Universitas Jambi secara keseluru-
han, termasuk dalam  hal  layanan  informasi  secara umum dan layanan informasi publik 
secara khusus. 

Selain sebagai sarana layanan umum, keberadaan ULT ini juga  dirancang  untuk  menjadi  
sebuah  integrator  antar  unit  layanan  informasi  di  UNJA  (PPID,  Kehumasan,  UNJATV  
dan  Podcast,  serta  lainnya),  sehingga   dapat   meningkatkan   kualitas   pelayanan   in-
formasi   publik   kepada masyarakat.

Pada  tahun  2021,  PPID  Pelaksana UNJA  juga akan  bekerjasama  dengan Unit  Teknologi 
Informasi  dan  Komputer  (TIK)  untuk  membangun  sebuah aplikasi  web  untuk  pengisian  
dan  penayangan  jadwal  kegiatan  sivitas  akademika.   Hal   ini dimaksudkan  untuk  makin  
mempermudah  akses kepada informasi publik  yang dikelola oleh Universitas Jambi.

Semoga  rencana  tahun  2020 tersebut  dapat  terwujud  sehingga  dapat dimanfaatkan  
oleh  masyarakat  untuk  pengembangan  pengetahuanyang akhirnya dapat mencerdaskan 
kehidupan bangsa
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