


KATA PENGANTAR

Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan lnformasi
Publik merupakan landasan hukum terhadap pelayanan pemberian
informasi publik yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi dan lembaga
publik. Di dalam peraturan tersebut, sudah di terangkan dengan jelas hak
dan kewajiban dari instansi / badan publik sebagai yang memiliki informasi,
dan juga hak serta kewajiban pemohon informasi / masyarakat untuk
memperoleh informasi.

Sebagai implementasi dari UU nomor 15 tahun 2008, di bentuklah Tim
Pengelolah lnformasi dan Dokumentasi di Balai Besar Pelatihan Pertanian
(BBPP) Batangakaluku. Tugas dan kewajiban Tim Pengelolah lnformasi
dan Dokumentasi adalah untuk mengatur pelayanan informasi publik yang
di kuasai oleh BBPP Batangkaluku kepada pemohon informasi /
masyarakat.

Tim pengelolah informasi dan Dokumentasi BBPP Batangkaluku
bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelolah lnformasi dan
Dokomentasi (PPID) Pelaksana BBPP Batangkaluku utnuk membuat
laporan tahunan tentang rekapitulasi penyelenggara pelayanan pemberian
informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi / masyarakat,
untuk selanjutnya disampaikan kepada PPID Pelaksana Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian serta
kepada PPID Utama Kementrian Pertanian. '

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada
semua pegawai BBPP Batangkaluku yang telah bekerja sama,
mendukung dan membantu dalam penyedia sumber informasi dan
dokumentasi dan dokumentasi untuk keperluan penyelenggara pelayanan
informasi publik di BBPP Batangkaluku.
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BAB V
Penutup

Kata Penutup
Demikian laporan tahunan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di

BalaiBesar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku untuktahun anggaran 2019.
Laporan ini disusun seoara ringkas sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja
Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BBPP
Batangkaluku, serta seluruh tim yang menangani pelayanan pemberian informasi
publik di BBPP Batangkaluku.

PPID Pelaksana
BBPRBatangkaluku
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Laporan Tahunon Pelayanon lnformasi Publk
PPID Peloksona BBPP Bofongkaluku tohun 2019


































