
Tata Cara Mendapatkan Informasi 

 

Proses permohonan informasi publik dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut : 

1. Pemohon informasi datang ke Sekretariat PPID Pembantu Satpol PP Kabupaten 

Wonogiri, mengisi formulir permintaan informasi atau download formulir, kemudian 

diisi data anda dengan benar dengan dilampirkan foto copi KTP pemohon dan pengguna 

informasi. 

2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada 

pemohon informasi publik. 

3. Pertugas memproses pemintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan 

informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik. 

4. Petugas Menyerahkan informasi sesuai dengan yang di minta oleh pemohon/pengguna 

informasi jika informasi yang di minta masuk dalam kategori dikecualikan PPID 

menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

5. Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna 

Informasi Publik. 

6. Membukukan dan mencatat 

 

Keterangan : 

1. Mulai meminta Informasi 

Pilih salah satu cara meminta informasi berikut : 

a. Datang langsung ke Kantor Sekretariat PPID Pembantu Satpol PP Kabupaten Wonogiri 

b. Mengirim Surat Via Pos ke Kantor Sekretariat PPID Pembantu Satpol PP Kabupaten 

Wonogiri 

c. Mengirim Surat Elektronik/Surel (Email) Via Internet 

2. Permohonan Informasi Lengkap atau Tidak 

a. Apabila permohonan informasi lengkap tunggu jawaban dalam 10 hari + 7 hari untuk 

perpanjangan waktu 

b. Apabila permohonan tidak lengkap dilakukan klarifikasi dan melengkapi kekurangan 

berkas permohonan 

3. Tanggapan atas Permintaan Informasi 

PPID Pembantu Satpol PP Kabupaten Wonogiri akan memberikan informasi sesuai 

permohonan yang masuk dalam jangka waktu 10 hari kerja + 7 hari kerja perpanjangan waktu 

(bila PPID meminta perpanjangan waktu) 

1) Apabila Informasi yang diberikan telah sesuai dan pemohon merasa puas maka 

permintaan informasi dianggap selesai 

2) Apabila Informasi yang diberikan tidak sesuai maka pemohon dapat mengajukan 

keberatan 

3) Apabila Informasi yang diminta ditolak atau tidak diberikan tanggapan maka pemohon 

dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID 

 



 

 

 

4. Keberatan atas Informasi 

    Setelah mengirim surat keberatan atas permintaan informasi kepada atasan PPID  

a. Apabila atasan PPID tidak menanggapi sampai dengan 30 hari kerja maka pemohon dapat 

mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi 

b. Apabila atasan PPID menanggapi (surat tertulis) sementara pemohon merasa tidak puas 

sampai dengan 14 hari kerja maka pemohon dapat mengajukan sengketa ke Komisi 

Informasi 

c. Apabila atasan PPID menanggapi (surat tertulis) kemudian PPID Pembantu Satpol PP 

memberikan jawaban dan pemohon merasa puas maka permintaan informasi dianggap 

selesai 


