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1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 

Keterbukaan Informasi Publik telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang 

menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 

untuk mencari, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan 

segala jenis saluran yang tersedia. Jaminan untuk memperoleh informasi publik 

ini juga tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 yaitu bahwa (1) hak setiap orang 

untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam 

menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat 

waktu, biaya ringan/profesional, dan cara sederhana. Pelaksanaan pelayanan 

informasi publik mengacu pada Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 

tentang Standard Layanan Informasi Publik guna memberikan standar dalam  

melaksanakan pelayanan Informasi Publik, meningkatkan   pelayanan Informasi   

Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas, san 

menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh akses Informasi 

Publik. Berdasarkan amanat UUD, UU, dan Peraturan Komisi Informasi tersebut 

diatas, maka Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa 

(BBSPJI Selulosa) telah melakukan hal-hal sebagai berikut : 

• Menetapkan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri 

Selulosa sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Daerah di lingkungan BBSPJI Selulosa. 

• Menunjuk Koordinator Bidang Pengembangan Jasa Teknik sebagai Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah. 



 
 

• Melakukan reviu Standar Pelayanan Informasi Publik untuk menjamin 

pelaksanaan pelayanan informasi publik di BBSPJI Selulosa. 

• Menerbitkan Daftar Informasi Publik tahun 2022 

• Membuat publikasi tata cara permohonan, pengajuan keberatan, daftar 

informasi publik melalui brosur dan sistem informasi. 

 

2. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 

• Sarana dan Prasarana 

BBSPJI Selulosa terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

pelanggan salah satunya yaitu dengan perbaikan sarana dan prasarana di 

ruang Pelayanan Publik. Peningkatan fasilitas yang tersedia untuk 

memberikan kemudahan dan kenyamanan layanan informasi publik dan 

pelayanan informasi jasa teknis (foto dalam lampiran), yaitu : 

- Meja front desk yang dilengkapi dengan petugas. 

- Ruang lobi tunggu yang dilengkapi dengan display produk BBSPJI 

Selulosa, televisi, dan showcase minuman, meja pelayanan informasi, 

kursi, telepon, perangkat komputer, internet, banner informasi layanan 

dan kotak saran. 

- Sistem informasi layanan BBSPJI Selulosa yang menyajikan tata cara 

permohonan layanan informasi, dokumen informasi publik yang wajib 

disediakan dan diumumkan secara berkala, profil BBSPJI Selulosa, 

pelayanan jasa teknis, dan kuisioner kepuasan layanan BBSPJI Selulosa 

terhadap masyarakat dan umum. 

 

• Sumber Daya Manusia 

Menempatkan satu orang petugas di front desk untuk memberikan layanan 

informasi publik awal, dan dibantu dengan tim pelayanan informasi publik 

yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar Standardisasi dan 

Pelayanan Jasa Industri Selulosa Nomor 44 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 

Lingkungan BBSPJI Selulosa. Tim ini terdiri dari Atasan PPID Daerah, 

PPID Utama, Pembantu PPID, Sekretaris PPID, Pelaksana Pelayanan 



 
 

Informasi Publik, Pelaksana Arsip/Dokumentasi, Pelaksana Arsip 

Dokumen. Tim ini beranggotakan pejabat struktural, pejabat fungsional 

Pranata Humas, Pustakawan, Pranata Komputer dan Arsiparis. 

• Anggaran 

Tahun 2022 dialokasikan anggaran pelayanan informasi publik yaitu khusus 

untuk Pengelolaan Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik sebesar 

Rp. 32.640.000. Anggaran tersebut dipergunakan untuk penataan sarana dan 

prasarana (seperti ruangan), mengikuti sosialisasi dan pengembangan 

website, serta konsultasi pembuatan QR Code untuk Lembar Hasil Uji 

(LHU) Layanan Jasa Pengujian untuk pengecekan keaslian LHU oleh 

pelanggan. Sedangkan untuk penyediaan sarana dan prasarana dilaksanakan 

melalui anggaran operasional kantor. 

 

3. Pelayanan Informasi Publik 

• Permohonan Informasi 

Selama tahun 2022, sebagian besar permohonan informasi yang masuk ke 

BBSPJI Selulosa adalah terkait dengan pelayanan jasa teknis, sedangkan 

untuk kategori informasi publik terdapat 5 (lima) permohonan dengan 

permintaan tentang : 

- Prakerin atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

- Lowongan Pekerjaan di BBSPJI Selulosa 

- Konsultasi dan Kunjungan Industri ke BBSPJI Selulosa 

- Permintaan penawaran harga pengujian kertas 

- Permintaan penawaran kalibrasi alat 

- Prosedur klaim ekolabel mengenai kemasan pangan 

- Pengujian bahan box arsip untuk menyimpan dokumen 

- Pengujian Produk 100% berbahan baku kertas daur ulang bukan kayu 

 

 

 



 
 

• Waktu untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik 

- Prakerin atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) dipenuhi dalam waktu 

1(satu) hari melalui media social. 

- Lowongan Pekerjaan di BBSPJI Selulosa dipenuhi dalam waktu 

1(satu) hari melalui media social. 

- Konsultasi dan Kunjungan Industri ke BBSPJI Selulosa dipenuhi 

dalam waktu 3(tiga) hari melalui email. 

- Permintaan penawaran harga pengujian kertas dipenuhi dalam 

waktu 3(tiga) hari melalui email. 

- Permintaan penawaran kalibrasi alat dipenuhi dalam waktu 3(tiga) 

hari melalui email. 

- Prosedur klaim ekolabel mengenai kemasan pangan dipenuhi dalam 

waktu 3(tiga) hari melalui email. 

- Pengujian bahan box arsip untuk menyimpan dokumen dipenuhi 

dalam waktu 3(tiga) hari melalui email. 

- Pengujian Produk 100% berbahan baku kertas daur ulang bukan 

kayu dipenuhi dalam waktu 3(tiga) hari melalui email. 

 

• Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau 

seluruhnya. 

Karena permohonan informasi publik yang diminta pada bulan Januari 

sampai Juni tahun 2022 bukan termasuk dalam kategori informasi yang 

dikecualikan, maka seluruh permohonan tersebut dapat dikabulkan. 

 

• Jumlah permohonan informasi Publik yang ditolak  

Tidak ada. 

 

4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di BBSPJI Selulosa tidak 

terdapat keberatan ataupun sengketa informasi publik, sehingga : 

- Jumlah keberatan yang di terima : Tidak ada 



 
 

- Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya : Tidak ada 

- Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke komisi informasi yang 

berwenang : Tidak ada 

- Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi komisi informasi yang 

berwenang dan pelaksanaannya : Tidak ada 

- Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan : Tidak ada 

- Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya : Tidak ada 

 

5. Kendala Pelayanan Informasi Publik 

Pembuatan QR Code untuk Lembar Hasil Uji (LHU) Layanan Jasa Pengujian 

masih dalam proses pembangunan. 

 

6. Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut 

- Melakukan sosialisasi dan penerapan Sistem Informasi Pegelolaan 

Dokumen Informasi Publik yang sudah dikembangkan secara terus menerus 

sehingga memudahkan pemantauan status dokumen yang harus disediakan 

setiap saat dan berkala, serta untuk memenuhi permohonan informasi yang 

ada di BBSPJI Selulosa 

- Monitoring dan evaluasi pembangunan QR Code 
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Lampiran 

1. Meja Front Desk 

 
 

2. Ruang Pelayanan Publik 

 

 
 

3. Ruang Tunggu Tamu (Utama) 

 



 
 

 

 

4. Ruang Tunggu Tamu 

 
 

 

5. Meja Layanan Informasi (PPID) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6. Ruang Laktasi 

 

7. Ruang Bermain Anak 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SDM 

 

 

 

Foto Kegiatan PPID 

 

  
 

 



 
 

  



 
 

BROSUR 

 

 

- Daftar Informasi Publik 2022 

 

 

 



 
 

 

- Layanan Informasi Publik 

 

 

 

 



 
 

 

- Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) 

 

 

 



 
 

 

- Standar Layanan Informasi Publik 

 

 

 

 



 
 

 

- Tata Cara Permohonan Informasi Publik & Penyelesaian Sengketa 

Informasi 

 

 

 


