
IDENTITAS

PPID Pembantu           : Nazaruddin

Umur                            : 31 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Terakhir : D3 Teknik Informatika

Berikan tanda checklist (√) pada jawaban serta tambahan keterangan lain jika diperlukan

NO YA TIDAK KETERANGAN

1 √

2 √

PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

PPID pembantu telah menyediakan sarana dan prasarana berupa 

meja informasi, papan pengumuman di kantor

EVALUASI PPID PEMBANTU

PERNYATAAN

PPID Pembantu sudah terbentuk (Jika YA lanjut ke nomor 2; jika 

TIDAK mohon dituliskan kendala/permasalahannya)

Kendala/Permasalahan :

3 √

4 √

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

5 √

Jumlah pemohon : 5 (BPS, 

BPK, KPK, Inspektorat, BPKD, 

Kepolisian)

6 √

7 √

Jumlah informasi yang telah 

diberikan : 5 (BPS, BPK, KPK, 

Inspektorat, BPKD, Kepolisian)

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

8 √

8 √

Jumlah pemohon : 2  

(Kepolisian, KPK)

PPID pembantu telah menyediakan formulir permohonan 

informasi publik

PPID pembantu mengklasifikasikan seluruh informasi dan 

dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasi 

berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi

PPID pembantu pernah menerima permohonan informasi (Jika YA 

mohon disebutkan jumlah pemohon dan lanjut ke nomor 6; jika 

TIDAK lanjut ke nomor 8)

PPID pembantu memberikan informasi atau dokumen yang 

diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani 

tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen 

PPID pembantu melakukan kajian atas informasi / dokumen yang 

tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dengan 

melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

PPID pembantu pernah menerima permohonan informasi yang 

tidak termasuk dalam DIP (jika YA mohon disebutkan jumlah 

pemohon dan lanjut ke nomor 9; jika TIDAK lanjut ke nomor 10)

PPID pembantu mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang 

berkualitas dan relevan



NO YA TIDAK KETERANGANPERNYATAAN

9 √

Jumlah informasi yang telah 

diberikan : 2 (Kepolisian, KPK)

PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

9 √

Jumlah Pengajuan keberatan:                                                                                                                                                                      

10 √

11 √

Jumlah yang diselesaikan :

12 √

13 √

14 √

PPID pembantu telah melakukan peliputan/dokumentasi kegiatan 

yang dilaksanakan oleh OPD masing-masing 

PPID pembantu telah melaporkan kegiatan 

peliputan/dokumentasi kepada PPID utama untuk pembuatan 

Melakukan fasilitasi sengketa informasi publik

Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi 

kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk 

DIP. 

Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan 

informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada 

Atasan PPID

PELIPUTAN DAN PELAPORAN

Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi 

dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau 

memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status 

informasi / dokumen dinyatakan rahasia

PPID pembantu pernah menerima pengajuan keberatan 

pelayanan informasi (jika YA mohon disebutkan jumlah 

pengajuan keberatan dan lanjut ke nomor 10; jika TIDAK selesai)

14 √

15 √

PPID Pembantu tidak bisa 

melakukan upload informasi 

sendiri ke website  PPID 

utama sehingga Informasi 

yang disampaikan ke publik 

sering terjadi keterlambatan

peliputan/dokumentasi kepada PPID utama untuk pembuatan 

berita

PPID pembantu memberikan laporan kegiatannya secara berkala 

kepada PPID Utama


