12. Kompetensi Pelaksana
Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna
informasi publik, PPID menunjuk petugas pelayanan informasi yang memiliki
kompetensi seperti pengetahuan, ketrampilan dan sikap sehingga dapat
menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi, yaitu :
1. Pengetahuan
• Informasi yang wajib disediakan (berkala, setiap saat, serta merta, dan
dikecualikan);
• Kebijakan dari Kementerian Perindustrian
2. Keterampilan
• Teknik Pelayanan Prima
• Pengklasifikasian/katalogisasi/indexing
• Teknologi Informasi : Searching, browsing
3. Sikap
· Kejujuran
· Keramahan
· Ketelitian
· Kerjasama
· Komunikatif
· Empati
· Pengendalian Emosi
13. Jangka Waktu Penyelesaian
1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan pemohon informasi publik
dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang
telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi
yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat
memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan
secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.
14.	Produk Informasi Publik
Produk Informasi Publik yang tersedia di Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Perindustrian, antara lain :
1. Profil Kementerian Perindustrian
2. DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2011-2012
3. Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2010-2014
4. RKA-KL Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2012
5. Informasi Penerimaan CPNS Kementerian Perindustrian
6. Informasi Penerimaan Calon Peserta Didik di Lingkungan Sekolah/
Perguruan Tinggi Kementerian Perindustrian
7. Agenda penting Kementerian Perindustrian
8. Dokumen kinerja
9. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian
Perindustrian Tahun 2011
10. Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2011 (Audited)
11. Laporan akses informasi publik
12. Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan terkait Industri
13. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
14. Pidato/ Sambutan Menperin/ Eselon I
15. Tata Cara Permohonan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian
Perindustrian dan Penyelesaian Sengketa Informasi

15.	FORMAT INFORMASI
Dalam rangka memenuhi permintaan pemohon, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi melalui desk layanan informasi dapat memberikan Informasi publik
dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari bahan
informasi yang diminta.
16. WAKTU PELAYANAN INFORMASI
Pemberian Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan setiap hari kerja Senin s/d
Jumat, dengan pembagian waktu sebagai berikut :
Waktu Pelayanan Informasi :
Senin s.d. Kamis
09.00 – 15.00 WIB
Istirahat
12.00 – 13.00 WIB
Jumat
09.00 – 15.00 WIB
Istirahat
11.00 – 13.00 WIB
17.	BIAYA TARIF
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik
secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau
perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan
fotocopy sendiri disekitar gedung Kementerian Perindustrian, atau menyediakan
CD/ DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.
18.	SARANA DAN FASILITAS
Dalam memberikan layanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi menyediakan ruang layanan berupa ruang Desk Layanan Informasi
Publik, yang dilengkapi fasilitas 1 unit PC terkoneksi dengan internet; Meja; Kursi;
Telepon; Formulir Permohonan Permintaan Informasi; Formulir Tanda Bukti
Penerimaan Informasi; Formulir Tanda Bukti Penyerahan Informasi dan Daftar
Informasi Publik.
19.	PENGAWASAN INTERNAL
Pengawasan internal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan
melalui pengawasan atasan langsung secara berjenjang, berupa:
• Pembuatan laporan bulanan oleh petugas pelayanan informasi
• Laporan bulanan yang dibuat petugas pelayanan informasi disampaikan
kepada Kepala Bidang informasi Pelayanan Publik
• Kemudian, Kepala Bidang Pelayanan Informasi Publik menyampaikan laporan
bulanan kepada PPID
• Selanjutnya, PPID melaporkan secara berkala setiap bulan kepada Atasan
PPID
Laporan bulanan tersebut, telah memuat informasi mengenai permintaan informasi
publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi,
penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya
dan waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon
informasi agar sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan
perundangundangan.
20.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan
pelayanan publik secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja
berdasarkan standar pelayanan informasi publik.
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