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KEMENTERIAN PERTANIAN

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWES! UTARA
Alamat: Kampus Pertanian Kalasey, Kotak Pos 1345 Manado 95013

Telp: (0431 ) 838637, Fax: (0431 ) 838808, Website: bptp'sulut@l'rhang.deptan.go.id

Email : kspp.bptpsulut@gmail,com

BERITA ACARA KESEPAKATAN
Nomor : B-656/HK .2101H.12.1911012017

pada hari ini Senin tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas

(23-10-2017), bertempat di Ruang Pertemuan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

(BpTp) Sulawesi Utara (Sulut), jalan Kampus Pertanian Kalasey dimuali pukul 10.00

WITA, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengadakan Public Hearing /

Sosialisasi untuk membahas penyusunan Standar Pelayanan Publik Balai Pengkajian

Teknologi Pertanian Sulawesi Utara yang dihadiri oleh dinas terkait, PKK Sulut,

Muslimat NU Sulut, perwakilan petani serta pejabat fungsional BPTP Sulut yang

berjumlah 45 orang.

Public Hearing ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

1. MakmlumatPelayanan :

"Kami pegawai BPTP Su/awesi Utara menyatakan akan selalu memberikan

pelayanan berkualitas, cepat, mudah, aman, nyaman dan akuntabel sesuai

standar pelayanan yang ditetapkan dan terus berupaya meningkatkan standar

mutu pelayanan secara berkelanjutan sefta siap menerima sanksi untuk setiap

pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku"

2. Jenis dan waktu pelayanan (terlampir)

3. Standar biaya pelayanan (terlampir)

Selanjutnya sesuai UU nomor 25 Tahun 2009 dan PP nomor 96 Tahun 2012

dinyatakan bahwa :

. Standar pelayanan publik yang telah dLpublic hearing / dibahas dan disepakati

bersama dengan stake holder terkait harus dipublikasikan diWebsite BPTP Sulut

paling lama 5 (lima) hari kerja sejak BA Kesepakatan untuk memberiwaktu dan

kesempatan kepada masyarakat memberi tanggapan ataupun masukan

. Terhadap standar waktu pelayanan, pengguna jasa atau pihak terkait dapat

mengajukan masukan atau tanggapan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung

sejak BA Kesepakatan ditandatangani dan dipublikasikan

o BpTp Sulut memperbaiki Standar waktu pelayanan berdasarkan tanggapan dan

masukan paling lamaT (tujuh) hari kerja sejak batas akhir pengajuan tanggapan

dan masukan oleh Pihak terkait.


