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LAPORAN PPID 
BALAI PENELITIAN TANAMAN HIAS 

TA 2017 

     

1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat 

penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh 

informasi publik, kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan 

informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan 

salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan 

pelayananmkm informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi 

yang berkualitas. 

 

2. Pelayanan Informasi Publik 

2.1 Jam Pelayanan Informasi Publik 

Layanan Informasi dilaksanakan setiap hari kerja senin sampai dengan jumat pada 

jam 08.00-16.00 WIB. Diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email atau 

fax. 

 

2.2 Penyediaan Informasi Publik 

Penyediaan Informasi Publik dibagi dalam kategori yang wajib disediakan dan 

diumumkan setiap saat, secara berkala dan yang sifatnya serta merta disajikan melalui 

website http://balithi.litbang.pertanian.go.id. Selain dapat mengakses melalui website 

pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui email 

balithi@litbang.pertanian.go.id, balithias@yahoo.co.id maupun telepon  0263-517056 dan 

fax 0263-514138. 

 

3. Sumber Daya Manusia 

Pelayanan informasi publik di PPID Balai Penelitian Tanaman Hias melibatkan seluruh 

sumber daya manusia yang ada di Seksi Jasa Penelitian, serta didukung oleh Sub Bagian Tata 

Usaha dan Seksi Pelayanan Teknis sebagai penyedia informasi. 

 

4. Anggaran Pelayanan Informasi 

Angaran operasional pelayanan informasi pada PPID belum tercantum dalam DIPA Balai 

Penelitian Tanaman Hias 
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Gambar 1. Penyajian informasi publik pada website Balithi 

 

 
Gambar 2. Daftar Informasi Publik Tersedia Setiap Saat 
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Gambar 3. Daftar Informasi Publik Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 
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Tabel 1. Rekapitulasi Dokumen PPID Balithi 2012-2018  

 

No Nama Dokumen 
Ketersediaan 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Rencana Strategis (Renstra)        

2 Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA) 

       

3 Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian 
Negara/ Lembaga (RKA-KL) 

       

4 Laporan Tahunan      - - 

5 Rencana Kinerja Tahunan 
(RKT)  

       

6 Laporan Kinerja (LAKIN)       - - 

7 Indikator Kinerja Utama 
(IKU)  

       

8 Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

- -     - 

9 Laporan Aset      - - 

10 Realisasi Anggaran       - 

 

 

5. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

Sepanjang tahun 2017 tidak terjadi sengketa informasi publik, semua informasi 

disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No.14 tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya. 

 

6. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 

Permintaan informasi publik yang masuk terutama untuk jenis informasi atas dasar 

permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi, masih sangat tergantung pada 

kecepatan penyediaan informasi dari penghasil informasi, sedangkan untuk informasi yang 

wajib disediakan dan diumumkan secara berkala telah disajikan di website. 

 

 

 


