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STANDAR 

PROSEDUR 

OPERASIONAL 

Pengertian 

 

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan 

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan 

penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang- Undang 

serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

Tujuan 

1. Satuan kerja meyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan 

menyampaikan informasi tentang kegiatan dan produk unit kerja 

secara akurat dan tidak menyesatkan. 

2. Satuan kerja mampu menyediakan, mengumpulkan, 

mendokumentasikan dan menyampaikan bahan dan informasi secara 

cepat, dan tepat waktu. 

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mampu memberikan 

pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu. 

Kebijakan 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu, 

memberikan penjelasan mengenai penyediaan, pengumpulan, 

pengklarifikasian, pendokumentasian, pelaporan dan pelayanan informasi 

publik di lingkungan RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto 

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan 

mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan 

fotocopy KTP pemohon informasi dan pengguna informasi bagi 

pemohon perorangan, sedang untuk pemohon informasi 

organisasi masyarakat/ lembaga swadaya masyarakat harus 

melampirkan fotocopy akte notaris organisasi/ lembaga, fotocopy 

KTP penanggungjawab dan fotocopy pemohon informasi/ 

pengguna informasi publik, surat keterangan terdaftar di 

Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah/setempat. 

2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan 

informasi publik kepada pemohon imformasi publik. 

3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai 

dengan formulir permintaan informasi publik yang telah 

ditandatangani oleh pemohon informasi publik. 

4. Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang 

diminta oleh pemohon/ pengguna informasi. Apabila informasi 

yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID 

menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik 

(berita acara penerimaan informasi publik) kepada pengguna 

ormasi publik: 
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Prosedur 

a. Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu 

informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala 

dilayani melalui website RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 

Purwokerto 

b. Jangka waktu penyelesaian 

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon 

informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 

2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari 

kerja sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib 

menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. 

Pemberitahuan tertulis ini meliputi permintaan informasi diterima, 

permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu 

pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak. 

3. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat- 

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan. 

4. Jika permohonan diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga 

dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, 

apakah dalam bentuk softcopy melalui website atau hardcopy atau 

data tertulis, apabila dibutuhkan biaya penggandaan menjadi 

tanggungjawab atau beban pemohon informasi. Bila permintaan 

informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan 

alasan penolakan berdasarkan UU KIP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

RSUD. PROF. Dr.  

MARGONO 

SOEKARJO 

PURWOKERTO 

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI RUMAH SAKIT 

No. Dokumen 

SPO – TU 01 

No. Revisi 

00 

Halaman 

1/1 

 

Tanggal Terbit 

 

 

 

 

 

01 Juli 2015 

 

 

STANDAR 

PROSEDUR 

OPERASIONAL 

 

Pengertian 

Tata cara serta pedoman penyelesaian sengketa informasi di lingkungan 

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang dimaksudkan sebagai 

acuan bagi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

dalam melakukan penyelesaian sengketa informasi melalui proses mediasi 

bagi pemohon informasi 

Tanggung Jawab 

 Direktur RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto 
 Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Prof. 

Dr. Margono Soekarjo Purwokerto 

Dasar Hukum 

 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Tahun 2008 

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) 

 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5038) 

 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik 

 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188/ 415/ KPTS/ 013/ 2011 

tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi 

JawaTengah 

 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Th 2015 tentang  

Pembentukan Tim Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

  

 Keputusan Direktur RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/8/9/302/2011 tentang Pembentukan 

Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD. Prof. 

Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2011  

 RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagai Satuan Kerja 

Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang 

berkedudukan sebagai PPID Pembantu mampu menyediakan, 

mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan informasi 

tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara akurat dan tidak 

menyesatkan  

 RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagai Satuan Kerja 

Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang 

berkedudukan sebagai PPID Pembantu mampu memberikan tanggapan 

atas sengketa informasi secara cepat dan tepat waktu 

 

 

 

 

 

 



Tujuan 

 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mampu memberikan 

pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu 

 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mampu menjadi mediator 

yang baik dalam hal sengketa informasi sehingga masalah sengketa 

informasi tidak berlarut-larut dan menimbulkan sengketa yang 

berkepanjangan 

 Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-

hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi 

 Memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan mediasi 

sengketa informasi publik 

 Meningkatkan kepuasan pemohon informasi dan meminimalkan 

informasi publik di lingkungan organisasi/ lembaga publik untuk 

menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas 

 

Kebijakan 

 PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi 

 PPID menyusun kajian /kronologi dan pertimbangan hukum untuk 

disampaikan kepada atasan PPID 

 Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan 

MA, maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian 

sengketa informasi 

Prosedur 

Pemohon mengajukan pernyataan keberatan secara tertulis kepada Ketua 

PPID paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan-alasan 

sebagai berikut: 

1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian 

2. Tidak disediakannya informasi berkala 

3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi 

4. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta 

5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi 

6. Pengenaan biaya yang tidak wajar 

7. Masalah yang timbul dikemudian hari yang tidak dapat disebutkan diatas 

 Pemohon keberatan mengajukan surat keberatan kepada Ketua PPID 

RSMS setelah menerima jawaban melalui Sub Bag Tata Usaha. 

 Pemohon informasi wajib mengisi Register Keberatan 

 Sub Bag Tata Usaha mencatat surat keberatan sebagai surat masuk dan 

membuatkan disposisi kepada Pimpinan RSMS 

 Pimpinan RSMS mendisposisikan surat kepada Ketua PPID 

 Disposisi diterima Sekretariat PPID yang berkedudukan di Sub Bag 

Hukmas kemudian oleh petugas surat keberatan di catat di dalam buku 

register. 

 Tim PPID mengadakan rapat koordinasi dengan anggota dengan 

melibatkan unit/instalasi dan bagian pelayanan terkait dengan pengajuan 

keberatan pemohon informasi 

 Ketua PPID untuk segera diambil kebijakan, apakah informasi dapat 

diberikan atau tetap dikecualikan dengan mempertimbangkan saran dari 

 Kepala Unit/Instalasi dan Kepala Bagian sebagai anggota 

 Ketua PPID meminta persetujuan Pimpinan RSMS atas kebijakan yang 

diambil Atasan PPID memerintahkan Ketua PPID untuk memberikan 

tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon 

 



Prosedur 

 PPID RSMS koordinasi dengan Komisi Informasi dengan membawa 

Konsep Kajian dan kronologi dari pemohon 

 Menyiapkan materi jawaban kemudian menyusun tanggapan atas 

keberatan pemohon Sengketa informasi diselesaikan 

 Hasil tanggapan atas keberatan pemohon didokumentasikan dengan baik 

 Apabila sengketa informasi belum terselesaikan maka diselesaikan di 

Komisi Informasi 

Unit Terkait  Seluruh Instalasi dan Unit Pelayanan 
 Seluruh Bagian dan Bidang Instansi RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo 

Purwokerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


