
Ya Tidak

1 8-Mar-22

1. ARIS 

AFFANDI 

LUBIS, SH

2. H. 

WAHYUDI, 

SH, MH

Menara 

kuningan 30 

floor Jl. H.R 

Rasuna Said 

Kav. 5, jakarta 

Selatan 12940

021-

82695550/08

1385088787 

(WA)

Wiraswasta

(1). Hasil audit yang dilakukan 

Inspektorat provinsi banten atas 

proyek pengadaan computer 

UNBK tahun anggaran 2017 dan 

2018, secara lengkap dan bukan 

berbentuk ringkasan (2) 

Dokumen atas tindak lanjut hasil 

pertemuan yang di lakukan pada 

tanggal 7 oktober 2021 ruang 

rapat lantai 1 Inspektorat provinsi 

banten 

(1). Meningkatkan 

pengawasan masyarakat 

dan peran aktif masyarakat 

dalam mewujudkan 

penyelenggaraan negara 

yang baik (2). Mendorong 

partisipasi masyarakat 

dalam proses pengambilan 

kebijakan publik

√ √ √ √
Informasi Tidak 

dapat diberikan

Merupakan salah satu 

informasi yang 

dikecualikan dan 

informasi yang 

berkaitan dengan 

rahasia jabatan dan 

bersifat rahasia

18 Maret 

2022

18 Maret 

2022

2

4/25/2022, 

diterima pada 

4/27/2022

PERKUMPU

LAN MAHA 

BIDIK 

INDONESIA 

(Moch Ojat 

Sudrajat S)

BTN PEPABRI 

PARIUK, blok 

BB No.46 RT 

03/RW09 Desa 

sukamekarsari 

Kec. 

Kalanganyar 

Kab. Lebak 

Prov.Banten

08778136899

9/081385088

787(WA)

wiraswasta

(1). Dasar aturan hukum atau 

dokumen yang sejenis atas tindak 

lanjut hasil temuan BPK secara 

lengkap (2).Penjelasan secara 

lengkap tindak lanjut dari 

inspektorat provinsi banten atas 

temuan LHP BPK RI Nomor : 

63/LHP/XVII.SRG/12/2015 

pada tahuan anggaran 2015

(1). Menjamin hak warga 

negara untuk mengetahui 

rencana pembuatan 

kebijakan publik, program 

kebijakan publik , dan 

proses pengambilan 

keputusan publik serta 

alasan pengambilan suatu 

keputusan publik

√ √ √
Informasi Tidak 

dapat diberikan

Informasi merupakan 

kewenangan BPK RI 

sepenuhnya serta 

dokumen/ bukti 

pelaksanaan TLHP 

yang telah 

disampaikan kepada 

BPK-RI adalah milik 

BPK RI

13 Mei 2022 13 Mei 2022

KETERANGAN :
Nomor : diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.Tangga

l : diisi tentang tanggal permohonan diterima.
Nama : diisi tentang nama pemohon.
Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta.

Nomor Kontak : diisi tentang nomor kontak (nomot telepon/faksimili/telepon seluler/email) Pemohon Informasi Publik.

Pekerjaan : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.

Informasi Yang Diminta : diisi tentang detail informasi yang diminta.

Tujuan Penggunaan Informasi : diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.

Status Informasi : diisi dengan memberi tanda (√). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai diketahui, sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis.

Bentuk Informasi Yang Dikuasai : diisi dengan memberi tanda (√)

Jenis Permohonan : diisi dengan memberi tanda (√)

Keputusan : diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis.

Alasan Penolakan : diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID.

Hari dan Tanggal : Diisi tentang:

a. Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 14 /2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan ini. Waktu

pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan informasi publik ditolak, maka pemberitahuan

tertulis ini sama dengan penolakan.

b. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik.

Biaya & Cara Pembayaran : diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan.

*Format ini adalah format Register Permohonan Informasi Publik secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi.dengan memenuhi unsur - unsur yah termuat dalam format ini

Cara

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022 (SEMESTER 1)

No. Tgl Nama Alamat
Nomor 

Kontak
Pekerjaan Informasi Yang Diminta

Tujuan Penggunaan 

Informasi

Status Informasi

INSPEKTORAT DAERAH PROVINIS BANTEN

Dibawah Penguasaan Belum 

Didokumen-

tasikan

Soft-copy Hard-copy
Melihat / 

Mengetahui

Meminta 

Salinan

Bentuk Informasi Yang 

Dikuasai
Jenis Permohonan

Keputusan Alasan Penolakan

Hari dan Tanggal Biaya & Cara Pembayaran

Pemberitahua

n Tertulis

Pemberian 

Informasi
Biaya


