
Selamat Datang di Porfil Resmi 
PPID PT Sang Hyang Seri (Persero)

Jam Layanan : 08.00 s/d 16.00 WIB (Hari senin s/d hari Jum’at)

Alamat : Jl. Raya Ahmad Yani – Sukamandi, Ciasem,-

Subang, Jawa Barat 41256

Email : humaslegalshs@gmail.com

No Tlp : (0260) 7516022
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PPID PT Sang Hyang Seri (Persero)

Sebagai dasar hukum dan semangat untuk menunjang keterbukaan

informasi, PT Sang Hyang Seri (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) berkewajiban dalam penyediaan dan keterbukaan

informasi publik secara berkualitas, sebagaimana tercantum dalam

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi

publik .

PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi) dimana PPID berfungsi

sebagai pengelola dan penyampai dokumentasi yang ada di PT Sang

Hyang Seri (Persero).

PT Sang Hyang Seri Berupaya agar tercapai sinergi dari seluruh direktorat

yang ada di perusahaan dalam rangka mewujudkan keterbukaan

informasi publik agar mudah di akses untuk publik yang memerlukan

informasi tersebut.
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Maklumat Pelayanan Informasi Publik

1. Memberikan informasi yang cepat dan tepat waktu;

2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang

diperlukan;

3. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang

berlaku;

4. Merespon dengan cepat permohonan informasi dan keberatan atas

informasi fublik yang disampaikan baik langsung ataupun melalui

media;

5. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi, loyal dan siap

melayani;

6. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksanaan.
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Visi dan Misi PPID PT Sang Hyang Seri 

(Persero)

Visi : 

Terciptanya Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang berkualitas dan transparan 

dalam menyediakan informasi publik.

Misi :

1. Menciptakan PPID yang berkualitas

2. Memberikan pelayanan informasi publik yang tepat sasaran 
dan memudahkan dalam mendapatkan informasi publik 
yang tepat dan akurat.
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Struktur Organisasi PPID PT Sang Hyang Seri 

(Persero)

Atasan PPID

(Sekretaris 

Perusahaan)

PPID

(Kabag Humas dan 

Hukum)

Pelaksana PPID

(Kasubag Humas dan 

Protokoler)

Pelaksana PPID

(Admin Humas & Protokoler)

Pelaksana PPID

(Staf Sekretaris)
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Tugas dan Fungsi PPID PT Sang Hyang Seri (Persero)

1. Memberikan informasi secara cepat dan tepat;

2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik;

3. Menyediakan informasi publik yang benar, tepat dan tidak menyesatkan;

4. Pengumpulan informasi publik dari setiap direktorat;

5. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimintakan 

merupakan informasi yang dikecualikan;

6. Membuat laporan secara berkala;

7. Mengelola buku registrasi permohonan informasi dan keberatan;

8. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi

kepada publik;

9. Melakukan verifikasi bahan infomrmasi publik;

10. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan

11. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
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Tata Cara Permohonan Informasi 

TAHAP Ke 1

Pemohon Informasi Publik mengajukan

permohonan informasi kepada Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi baik

secara tertulis atau secara online.

TAHAP Ke 2

Petugas mencatat permintaan informasi,

mempelajari dan meneruskan formulir permohonan

informasi kepada PPID/unit terkait

TAHAP Ke 3

PPID wajib memberikan jawaban permohonan

informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja

sejak diterima permohonan dan dapat

diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

berikutnya dengan memberikan alasan tertentu

TAHAP Ke 4

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti

kepada PPID di badan publik bahwa telah

melakukan permintaan informasi serta

pendaftaran permintaan
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Tata Cara Pengajuan Keberatan

TAHAP Ke 1

Pemohon Informasi dapat

mengajukan keberatan informasi

dengan mengisi formulir keberatan

secara tertulis atau secara online.

TAHAP Ke 2

Petugas mencatat pengajuan

keberatan mempelajari dan

meneruskan formulir keberatan

kepada PPID

TAHAP Ke 3

PPID wajib memberikan jawaban/

tanggapan atas keberatan paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja

sejak diterima pengajuan

keberatan
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Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian 

Sengketa ke Komisi Informasi

Tahap Ke 1 Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah

diterimanya pemberitahuan PPID tentang penolakan

permohonan informasi publik;

Tahap Ke 2 Permohonan informasi publik mengajukan keberatan ke

atasan PPID melalui surat, telepon atau datang

langsung ke pusat layanan PPID;

Tahap Ke 3 Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan

yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

diterimanya keberatan secara tertulis;

Tahap Ke 4 Apabila pemohon puas terhadap tanggapan atasan

PPID “SELESAI”. Apabila pemohon tidak puas dapat

mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke

KIP;

Tahap Ke 5
Komisi informasi pusat (KIP) mengupayakan

penyelesaian sengketa informasi publik
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T e r i m a k a s i h


