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Mekanisme dan 

pelayanan 
informasi 

 

Melalui 
pengumunan 

 

PPID memberikan arahan 

kepada petugas PPID untuk 

menyiapkan surat permohonan 

daftar informasi publik 

PPID menyampaikan 

data informasi publik 

kepada Atasan PPID 

untuk mendapatkan 

arahan/masukan 

 

PPID menetapkan 

data informasi 

publik yang akan 

diumumkan 

Unit Diseminasi dan Humas 

menyampaikan pengumuman 

data informasi publik dalam 

media penyebaran informasi 

Penyampaian pengumuman 

data informasi Publik oleh 

PPID dapat melalui papan 

pengumuman yang tersedia 

 

Dalam hal permohonan tidak lengkap, petugas informasi 

menyampaikan pemberitahuan secara lisan maupun tertulis 

disertai informasi syarat-syarat kelengkapan dan jangka waktu 

pelayanan informasi  

 

Pemohon wajib melengkapi syarat 

kelengkapan selambat-lambatnya 14 hari 

setelah pemohon menerima 

pemberitahuan dari petugas informasi 
 

apabila pemohon informasi 

melewati jangka waktu yang 

sudah ditetapkan permohonan 

dianggap gugur 

 

Dalam hal dinyatakan 

lengkap, Petugas PPID 

mengirimkan formulir 

permohonan informasi 

dan pemohon mengisi 

(2 rangkap) 

 

Petugas informasi 

memberikan nomor 

registrasi dan 

mencatat dalam 

buku registrasi 

PPID menelaah 

formulir 

permohonan 

informasi 

beserta 

kelengkapannya 

 

Petugas PPID mengumpulkan 

data dan informasi publik dan 

menyampaikannya kepada 

PPID 

PPID meminta arahan, 
masukan dan persetujuan dari 
atasan PPID mengenai data 
dan informasi yang akan 
diserahkan kepada pemohon 
informasi 
 

Dalam hal permohonan 

informasi ditolak PPID 

membuat surat keputusan 

tentang penolakan 

Petugas PPID menyampaikan 

surat pemberitahuan penolakan 

dilengkapi surat keputusan 

PPID tentang penolakan 

permohonan informasi kepada 

pemohon informasi 

 

Petugas PPID menerima dan 

memeriksa syarat 

kelengkapan Surat 

Permohonan Informasi  

 

Melalui 
pengajuan 

permohonan 
 

pengajuan permohonan 

datang langsung 

pengajuan 

permohonan secara 

tertulis 

Pemohon informasi 

menemui petugas PPID 

Petugas PPID menjelaskan syarat kelengkapan 

permohonan dan jangka waktu proses pelayanan 

permohonan informasi dan memberikan formulir 

permohonan informasi kepada pemohon informasi 

 

Petugas PPID memeriksa syarat 

kelengkapan permohonan informasi 

 

Apabila syarat dinyatakan lengkap petugas 

PPID memberikan nomor registrasi dan copy 

formulir permohonan informasi dan mencatat 

formulir permohonan informasi dalam buku 

registrasi 

 

Dalam hal syarat dinyatakan tidak 

lengkap petugas PPID meminta 

pemohon untuk melengkapi syarat 

kelengkapan permohonan informasi 

 

Petugas PPID mengajukan formulir 

permohonan informasi publik 

kepada PPID melalui Sekretaris 

PPID 

 

PPID menelaah formulir 

permohonan informasi 

beserta kelengkapannya dan 

menetapkan untuk menerima 

atau menolak permohonan 

 

Petugas PPID mengumpulkan data dan 

informasi publik yang diminta oleh pemohon 

dan menyampaikannya kepada PPID 

 

PPID meminta arahan, masukan dan 

persetujuan dari atasan PPID mengenai data 

dan informasi yang akan diserahkan kepada 

pemohon informasi 

 

Petugas PPID 

menyiapkan dan 

menyampaikan surat 

pemberitahuan 

dilengkapi data dan 

informasi yang 

diminta pemohon 

informasi 

 

Dalam hal permohonan 

informasi ditolak PPID 

membuat surat keputusan 

tentang penolakan 

permohonan informasi 

 

Petugas PPID menyiapkan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan dilengkapi surat 

keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi kepada pemohon informasi 
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