KEMENTARIAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT HUBUNGAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KEHUTANAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KEMENTERIAN KEHUTANAN
Nomor :SK.38/PHM-2/2011
Tentang
PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi publik di Kementerian
Kehutanan telah diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Kehutanan.
b.

bahwa untuk kelancaran pelayanan informasi publik di
lingkungan Kementerian perlu disusun petunjuk teknis
pelaksanaannya;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat
Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Teknis Pelayanan
Informasi Publik di Kementerian Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;
7.Peraturan...
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7.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja
Kementerian;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Kehutanan;
9. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.50/Menhut-II/2011
tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Lingkup Kementerian Kehutanan.
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT HUBUNGAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KEHUTANAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI
DAN
DOKUMENTASI
(PPID)
UTAMA
KEMENTERIAN KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN

BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama adalah Kepala
Pusat Hubungan Masyarakat yang bertanggung jawab dibidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan.
2. PPID Pelaksana adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat
Jenderal, dan Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Kehutanan yang
bertugas membantu PPID Utama dalam penyediaan data dan informasi untuk
kepentingan pelayanan informasi kepada publik.
3. PPID Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah para Kepala Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan Kementerian Kehutanan, yang memiliki tugas penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik sesuai
bidang teknisnya di wilayah tugasnya.
4. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana
diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan ini.
5. Penyedia...
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5.
6.

Penyedia Informasi Publik adalah Pusat Hubungan Masyarakat dan/atau Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan yang memberikan pelayanan
informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan.
Sumber informasi adalah lembaga pemerintah atau non pemerintah atau
individu baik internal Kementerian Kehutanan maupun dari luar
Kementerian Kehutanan yang memberikan data atau informasi kepada
penyedia informasi.
BAB II
VISI, MISI DAN MOTO
Pasal 2

VISI pelayanan informasi kehutanan adalah : Pelayanan informasi secara terbuka,
transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
MISI pelayanan informasi kehutanan adalah :
1. Mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi
dengan pemohon dan pengguna informasi kehutanan
2. Mewujudkan pengintegrasian antara penyedia informasi kehutanan dengan
PPID lingkup Kementerian Kehutanan
MOTO pelayanan informasi kehutanan adalah : PELAYANAN INFORMASI
KEHUTANAN MUDAH, CEPAT, TEPAT WAKTU, SEDERHANA dan MURAH (MCTSM).
BAB III
TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UTAMA, PPID PELAKSANA DAN PPID UPT
Pasal 3
Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Utama bertugas :
1. Mengkoordinasikan PPID Pelaksana dan PPID Unit Pelaksana Teknis dalam
memberikan pelayanan informasi kepada publik;
2. Memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas permohonan
informasi yang diajukan oleh publik;
3. Menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku
register keberatan;
4. Menyusun petunjuk teknis prosedur pelayanan informasi publik;
5. Mengelola, memelihara dan pemutakhiran data dan informasi untuk bahan
pelayanan informasi publik;
6. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi kepada publik;
7. Mengalokasikan anggaran untuk operasionalisasi pelayanan informasi kepada
publik;
8. Menyiapkan petugas untuk pelayanan informasi kepada publik.
9.Membuat...
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9. Membuat laporan tahunan kepada Pembina PPID tentang pelaksanaan
pelayanan informasi publik;
Pasal 4
Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana bertugas :
1. Menyiapkan data dan informasi terkini di lingkungan unit kerja Eselon I
masing-masing;
2. Menyampaikan data dan informasi sebagaimana butir 1 secara berkala
dan/atau setiap ada perubahan kepada PPID Utama
Pasal 5
Dalam pelayanan informasi publik, PPID Unit Pelaksana Teknis bertugas :
1. Menyiapkan data dan informasi terkini terkait bidang tugasnya masingmasing;
2. Memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas permohonan informasi
yang diajukan oleh publik;
3. Menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register
keberatan;
4. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi kepada publik;
5. Mengalokasikan anggaran untuk operasionalisasi pelayanan informasi kepada
publik.
6. Membuat laporan tahunan kepada atasan langsungnya dan kepada PPID Utama
tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik;
7. Menyiapkan petugas untuk pelayanan informasi kepada publik;
BAB IV
KATEGORI INFORMASI
Pasal 6
Informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan dibagi ke dalam empat
kategori, yaitu :
1. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang diumumkan secara serta-merta;
3. Informasi yang tersedia setiap saat;
4. Informasi yang dikecualikan;
Pasal 7
Informasi yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, yaitu :
a. Informasi...
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a.
b.
c.

d.

e.
f.

Informasi umum tentang Kementerian Kehutanan, diantaranya yaitu struktur
organisasi, program prioritas, jumlah pegawai, pengumuman, siaran pers
Statistik Kehutanan, sebagaimana diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Planologi.
Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan yang telah diaudit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang telah diterbitkan oleh
Kementerian Kehutanan.
Laporan Barang Milik Negara yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan
yang telah diaudit oleh BPK RI, yang telah diterbitkan oleh Kementerian
Kehutanan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kehutanan, termasuk Laporan
Akuntabilitas dari Unit Kerja Eselon I, Eselon II, serta UPT Kehutanan.
Rencana Kerja Kementerian Kehutanan, yang berupa Rencana Kerja Tahunan
Kementerian.
Pasal 8
Informasi yang Diumumkan Secara Serta-Merta

Informasi yang diumumkan secara serta-merta diantaranya meliputi;
a. Sebaran hotspot (sebaran titik api) di kawasan hutan, dan bukan kawasan
hutan.
b. Kejadian kebakaran hutan.
c. Informasi terkait bencana alam, seperti aktivitas gunung api di kawasan hutan,
banjir, longsor, serta informasi gangguan satwa liar.
Pasal 9
Informasi yang Tersedia Setiap Saat
Informasi yang tersedia setiap saat diantaranya meliputi:
a. Rencana dan Kebijakan Kehutanan, antara lain Rencana Pembangunan
Jangka Panjang, Rencana Kerja Tingkat Nasional, Rencana Strategis dan
Rencana makro bidang kehutanan.
b. Kawasan hutan dan konservasi perairan antara lain informasi luas dan
penyebaran, status pengukuhan kawasan, perubahan peruntukan,
perubahan fungsi dan pinjam pakai kawasan hutan.
c. Penutupan hutan, perubahan penutupan hutan, kondisi sosial ekonomi
masyarakat sekitar hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
d. Daftar nama dan sebaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK) Hutan Alam (HA) / Hutan Tanaman (HT) / Restorasi Ekosistem
(RE), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Hutan
Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Kemasyarakatan (HKm),
Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR), Jatah
Penebangan Tahunan dan Izin Usaha Wisata Alam.
e. Penggunaan...
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e. Penggunaan kawasan hutan antara lain untuk pertambangan dan
pembangunan infrastruktur dan penggunaan di luar pembangunan
kehutanan.
f. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan
Konservasi (KPHK) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).
g. Produksi dan peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu.
h. Tatacara permohonan perijinan usaha bidang kehutanan
i. Kawasan Hutan Produksi yang belum dibebani hak yang dicadangkan untuk
ijin usaha pemanfaatan.
j. Data pelepasan kawasan hutan masing-masing Propinsi.
k. Gangguan terhadap kawasan hutan, berupa data dan informasi tentang jumlah
kasus Tindak Pidana Kehutanan beserta data kemajuan tindak lanjut proses
hukumnya.
l. Rehabilitasi hutan dan lahan, berupa data dan informasi tentang gerakan
menanam.
m. Daerah Aliran Sungai, berupa daftar Daerah Aliran Sungai seluruh Indonesia
serta gambaran singkat kondisinya.
n. Perbenihan tanaman hutan, berupa daftar lokasi sumber benih.
o. Rencana dan hasil penelitian, berupa rencana penelitian jangka menengah dan
laporan hasil penelitian.
p. Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK), berupa informasi luas dan
lokasi provinsi.
q. Rencana dan hasil pendidikan dan latihan, berupa rencana tahunan dan
realisasi pendidikan dan latihan tahun sebelumnya.
r. Kawasan konservasi, keanekaragaman hayati, wisata alam dan jasa
lingkungan, peredaran dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar.
s. Pengadaan barang dan jasa, berupa pengumuman pengadaan barang dan
jasa.
t. Produk hukum bidang kehutanan.
u. Kerjasama bidang kehutanan, berupa daftar negara atau lembaga donor yang
bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan.
v. Komitmen internasional, berupa butir-butir komitmen atau dokumen
komitmen.
w. Sertifikasi pengelolaan hutan lestari, berupa daftar perusahaan yang telah
memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari.
x. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, berupa pengumuman penerimaan calon
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kehutanan, saat akan
dilakukan penerimaan pegawai baru.

Pasal 10 ...
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Pasal 10
Informasi yang Dikecualikan
Informasi yang dikecualikan diantaranya meliputi:
a. Data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian.
b. Hasil penelitian yang sedang dalam proses Hak kekayaan Intelektual.
c. Surat-surat, memorandum, disposisi dan nota dinas di lingkungan Kementerian
Kehutanan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.
d. Hasil audit oleh Aparatur Pengawas Internal.
e. Informasi yang menyangkut hak pribadi pegawai Kementerian Kehutanan.
BAB V
TATA CARA PERMOHONAN DAN PELAYANAN INFORMASI
Pasal 11
Tata Cara Permohonan Informasi

1. Permohonan informasi di Kementerian Kehutanan ditujukan kepada Kepala
Pusat Hubungan Masyarakat, selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Utama,
2. Permohonan informasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian
Kehutanan, ditujukan kepada Kepala UPT yang bersangkutan selaku PPID
Unit Pelaksana Teknis.
3. Permohonan informasi publik diajukan secara tertulis melalui surat atau surat
elektronik, yang sekurang-kurangnya menyebutkan :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nama dan alamat
Pekerjaan
Nomor telephone/ alamat e-mail
Rincian informasi yang dimohon
Tujuan/alasan Penggunaan informasi
Cara memperoleh informasi (dengan melihat/ membaca/ mendengarkan/
mencatat/ salinan hard copy/salinan soft copy)
g. Cara Mendapatkan salinan informasi (dengan mengambil langsung/ kurir/
pos/faksimile/e-mail)

4. Permohonan informasi juga dapat dilakukan dengan datang secara langsung
dengan mengisi blanko Permohonan Informasi sebagaimana Lampiran 1.
5. Permohonan informasi dapat diajukan oleh instansi pemerintah, lembaga
Negara,
akademisi,
swasta,
organisasi
masyarakat
maupun
perorangan/individu.
6. Permohonan...
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6. Permohonan secara tertulis di tanda tangani oleh pemohon dan
mencantumkan dengan jelas tanggal, bulan dan tahun pengajuan
permohonan.
7. Untuk permohonan yang diajukan secara tertulis melalui surat atau surat
elektronik, ataupun yang diajukan dengan datang secara langsung melalui
pengisian blanko Permohonan Informasi, berdasarkan disposisi Kepala Pusat
Hubungan Masyarakat selaku PPID Utama, atau Kepala UPT sebagai PPID
UPT, petugas pelayanan informasi mencatat permohonan informasi tersebut
ke dalam Buku Register Permohonan Informasi.
8. Buku Register Permohonan Informasi (Lampiran 2.) memuat Nomor Urut,
Tanggal, Nama Pemohon, Alamat Pemohon, Nomor Kontak, Pekerjaan
Pemohon, Informasi yang Diminta, Tujuan Penggunaan Informasi, Status
Informasi (Di bawah Penguasaan, Belum didokumentasikan), Format
Informasi (Soft copy, Hard Copy), Jenis Permohonan (Melihat langsung,
Meminta salinan), Keputusan PPID, Alasan Penolakan (jika permohonan
ditolak), Tanggal Pemberitahuan Tertulis, Tanggal Pemberian Informasi, Biaya
dan cara pembayaran.
9. Jika syarat-syarat permohonan yang diterima tidak lengkap, petugas
pelayanan informasi meminta kepada pemohon untuk melengkapinya.
10.Batas waktu perhitungan jumlah hari pelayanan informasi dihitung sejak
tanggal pencatatan dalam Buku Register Permohonan Informasi.

Pasal 12
Tata Cara Pelayanan Informasi

1. Permohonan data dan informasi yang telah dicatat dalam Buku Register
Permohonan, kemudian ditindak lanjuti oleh petugas pelayanan informasi
dengan menghimpun data dan atau informasi yang dimohonkan, sesuai
disposisi PPID Utama.
2. Apabila data dan atau informasi yang dimohon tidak terdapat di Pusat
Hubungan Masyarakat, namun berada di instansi di lingkungan Kementerian
Kehutanan, PPID Utama meminta data dan atau informasi tersebut melalui
surat kepada instansi yang bersangkutan, melalui PPID Pelaksana.
3. PPID Pelaksana menyiapkan data dan informasi yang diminta oleh PPID
Utama, dan menyampaikannya kepada PPID Utama paling lambat 6 (enam)
hari terhitung sejak diterimanya.
4. Tanggapan atas permohonan informasi ditanda tangani oleh Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, diberikan paling lambat 10
(sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan dalam Buku Register
Permohonan Informasi.
5. Tanggapan...
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5. Tanggapan atas permohonan informasi sebagaimana butir 4 dapat berupa :
a. Pemenuhan informasi yang dimohon;
b. Penjelasan bahwa informasi masih dalam proses penyediaan;
c. Penolakan, apabila informasi yang dimohon tidak tersedia di Kementerian
Kehutanan atau termasuk informasi yang dikecualikan.
6. Pada saat penyampaian tanggapan atas permohonan informasi, dibuat Bukti
Tanda Terima (Lampiran 3) yang ditandatangani oleh Pemohon atau oleh
yang diberi kuasa oleh Pemohon untuk menerimanya, apabila pemohon atau
yang dikuasakannya datang secara langsung, dan diketahui oleh petugas
pelayanan informasi.
7. Dalam hal tanggapan atas permohonan informasi dikirimkan melalui Pos,
dalam pengiriman tersebut disertai dengan Blanko Bukti Tanda Terima, dan
kepada pemohon diminta untuk mengirimkan kembali Bukti Tanda Terima
tersebut kepada PPID Utama setelah ditanda tangani oleh pemohon. Apabila
Bukti Tanda Terima tidak dikirimkan kembali, maka tanggal pada bukti
pengiriman melalui Pos dianggap sebagai tanggal penerimaan tanggapan
tersebut oleh pemohon.
8. Apabila data dan atau informasi yang dimohon berada di UPT Kementerian
Kehutanan atau berada di Dinas yang menangani kehutanan di Propinsi atau
Kabupaten/Kota, PPID Utama memberikan tanggapan atas permohonan
tersebut yang menjelaskan bahwa data dan atau informasi yang dimohon
tidak dalam pengelolaan Kementerian Kehutanan dan pemohon diminta untuk
mengajukan permohonan tersebut kepada instansi yang menguasai data dan
informasi yang dimohon tersebut.
BAB VI
PENGELOLAAN PENGAJUAN KEBERATAN
Pasal 13

1. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID Utama,
atau pejabat yang diberikan kuasa untuk hal tersebut, apabila :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Penolakan jenis informasi yang dikategorikan dikecualikan;
Tidak disediakannya informasi berkala;
Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau
Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu sebagaimana peraturan
yang berlaku.

2. Pengajuan keberatan disampaikan secara tertulis kepada atasan PPID Utama
melalui PPID Utama.
3. PPID Utama ...
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3. PPID Utama atau staf yang ditunjuk mencatat pengajuan keberatan tersebut
di dalam Buku Register Keberatan, dengan format seperti Lampiran 4.
4. Tanggapan atas permohonan keberatan diberikan oleh atasan PPID Utama
atau pejabat yang dikuasakannya, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut di dalam Buku Register
Keberatan.
5. Tanggapan atas permohonan keberatan tersebut pada butir 4 sekurangkurangnya memuat :
a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
c. Tanggapan/jawaban tertulis dari atasan PPID Utama atau pejabat yang
dikuasakannya atas keberatan yang diajukan;
d. Perintah dari atasan PPID Utama atau pejabat yang dikuasakannya
kepada PPID Utama atau pejabat yang dikuasakannya untuk memberikan
sebagian atau seluruh informasi publik yang diminta, dalam hal
keberatan diterima;
e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.
BAB VII
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
Pasal 14
1. PPID Utama membuat dokumentasi data dan informasi kehutanan untuk
keperluan pelayanan informasi publik.
2. Data dan informasi non spatial yang disediakan setiap saat, disediakan
secara berkala dan serta merta dimuat dalam Web PPID Kementerian
Kehutanan untuk dapat diakses oleh publik;
3. Data dan informasi sebagaimana butir 2 di atas dilakukan pemutakhiran
secara berkala atau setiap ada perubahan;
4. PPID Utama berkoordinasi dengan PPID Pelaksana dan PPID UPT untuk
pemutakhiran data dan informasi untuk pelayanan publik;
5. Setiap ada perubahan data dan informasi dari masing-masing PPID Pelaksana
dan PPID UPT, disampaikan kepada PPID Utama.
6. Data dan informasi spatial disimpan oleh PPID Pelaksana yang sesuai dengan
bidang tugasnya.
7. Dalam hal terdapat permohonan informasi data spatial, PPID Utama meminta
kepada PPID Pelaksana yang sesuai bidang tugasnya untuk menyiapkan data
tersebut, dan disampaikan kepada PPID Utama untuk bahan tanggapan
permohonan informasi, sepanjang data spatial tidak termasuk kategori yang
dikecualikan;

8. Untuk ...
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8.

Untuk keperluan pelayanan informasi publik, PPID Utama dapat membangun
jaringan pelayanan informasi dengan Dinas yang menangani kehutanan di
Propinsi/Kabupaten/Kota.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 15
1. PPID Utama pada bulan Pebruari membuat Laporan Tahunan tentang
pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun sebelumnya kepada Pembina
PPID, dengan mengisi blanko sebagaimana Lampiran 5.
2. PPID UPT pada bulan Januari membuat Laporan Tahunan tentang
Pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun sebelumnya kepada atasan
langsungnya dan kepada PPID Utama, dengan mengisi blanko sebagaimana
Lampiran 5.
BAB IX
ANGGARAN
Pasal 16
Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan selaku PPID Utama
mengalokasikan anggaran pada DIPA Pusat Hubungan Masyarakat untuk
operasinalisasi pelayanan informasi kepada publik.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 25 November 2011
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