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Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap Badan
Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID), membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan
informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional, hal ini
sesuai dengan Pasal 13 UU no. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP).
Tugas dan tanggungjawab PPID juga diatur dalam Perpu no. 61 tahun
2010 tentang Pelaksanaan UU no. 14 tahun 2008.
Berdasar Peraturan Komisi Informasi no. 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik, PPID bertanggungjawab
mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh
informasi publik yang berada di Badan Publik.
Kementerian Perindustrian menunjuk dan mengangkat Kepala Biro
Humas sebagai PPID Pusat Kementerian Perindustrian melalui
Keputusan Menteri Perindustrian No. 351/M-IND/KEP/7/2011.
PPID Pusat bertugas dalam mengkoordinasikan:
Ÿ Pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap
unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Ÿ Pendataan Informasi Publik yang dikuasai setiap unit/satuan kerja
di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam rangka pembuatan
dan pemutakhiran daftar informasi publik.
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ORGANISASI PPID

Penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman
dan/atau permohonan.
Pelaksanaan pengumuman informasi publik melalui media yang
secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
Penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik
dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan bahasa
yang digunakan penduduk setempat.
Pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui
petugas informasi di berbagai unit/satuan kerja untuk memenuhi
permohonan informasi publik.
Pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan
informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap
orang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Penyertaan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara
jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik ditolak.
Penghitaman atau pengaburan informasi publik yang dikecualikan
beserta alasannya.
Pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan/ atau petugas
informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi
publik.

PEMBINA: Menteri Perindustrian

Atasan PPID: Sekretaris Jenderal

TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI:
Para Pejabat Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perindustrian

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PUSAT:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Pemohon mengajukan
permohonan informasi
secara langsung atau
melalui surat, internet/
email, atau telepon

PEMOHON
PETUGAS
INFORMASI
PPID

Permohonan
Informasi
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Pemohon informasi
memberikan identitas
diri: nama, no. KTP,
alamat, no. telp /HP,
email, rincian informasi
yang dibutuhkan, tujuan
penggunaan dan cara
penyampaian informasi
yang dibutuhkan.
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Petugas informasi mencatat identitas diri pemohon dan kelengkapan permohonan informasi.
Petugas memberikan
tanda bukti telah melakukan permohonan informasi dan nomor pendaftaran permintaan.

4
Petugas meneruskan
surat permohonan kepada PPID untuk diproses.
Permohonan yang substansinya sesuai dengan
ketentuan akan diproses
dan diteruskan ke satuan
kerja yang menguasai
informasi tersebut melalui tim penghubung.
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PPID memberikan tanggapan kepada pemohon
informasi berupa surat
pemberitahuan yang
membuat ada/tidaknya
informasi, cara pengiriman informasi dan
biaya informasi

Pemohon dapat memperoleh Informasi Publik secara langsung
maupun melalui media.
Untuk layanan langsung, pemohon dapat datang langsung ke
Desk Layanan Informasi Kementerian Perindustrian di Lobby
Gedung Kementerian Perindustrian, Jl. Jend. Gatot Soebroto kav.
52-53, Jakata Selatan.
Untuk layanan informasi melalui media, pemohon dapat
menghubungi:
Telp.: (021) 5255509 ext. 2737
Fax: (021) 5255609
email: humas@kemenperin.go.id
website: http://kemenperin.go.id/informasi-publik

TIM PENGHUBUNG LAYANAN INFORMASI UNIT ESELON II: Para
staf yang ditunjuk oleh unit kerja Eselon II Kemenperin Pusat

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DAERAH:
Para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Unit Pendidikan di lingkungan
Kementerian Perindustrian menunjuk dan mengangkat pengemban
fungsi pengelola informasi dan atau dokumentasi pada masing-masing
UPT/Unit Pendidikan sebagai PPID daerah

ALUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
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LAYANAN INFORMASI

6

PPID memberikan
jawaban permohonan
informasi secara tertulis
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh
petugas informasi

Identitas diri
Pemohon

Waktu Pelayanan
Senin- Kamis
Istirahat
Jumat
Istirahat

09.00-15.00 WIB
12.00-13.00 WIB
09.00-15.00 WIB
11.00-13.00 WIB

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
1. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
2. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila
informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima
permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.
3. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam
pasal 17 UU KIP.
4. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan
diberikan;
5. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dalam pasal 17 UU KIP;
maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
6. Alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan dan/atau;
Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan, paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Tanda Bukti dan
Nomor Pendaftaran
Pendaftaran
diproses

Tanggapan berupa
surat pemberitahuan

Jawaban permohonan
informasi

