




Daftar Informasi Publik 2017 – Informasi Dikecualikan  Page 1 of 3 

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017 
RSUD Prof.Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO 

 
Pada hari ini, Selasa Tanggal 18 Bulan April Tahun 2017 bertempat di Aula Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Telah dilakukan Pembahasan Daftar Informasi Publik Dikecualikan 
Sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini. 

 
No Judul Informasi Ringkasan Isi Informasi 

Penanggung 
Jawab 

Pembuatan 
Informasi 

Waktu 
Pembuatan 
Informasi 

Bentuk 
Informasi 

yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
                    

1. Dokumen/ berkas PNS (Biodata elektronik /non elektronik ) 
1.a Identitas PNS yang 

melanggar disiplin dan 
atau dijatuhi hukuman 
disiplin 

Informasi mengenai detail indentitas PNS yang 
melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman 
disiplin diantaranya : nama, alamat, nomor 
telepon, dan nama keluarga, serta informasi detail 
pelanggaran yang telah dilakukan. 
 

Kepala Bagian 
Umum 

Update 
Tahun 2017 

 Hard Copy 
 Soft Copy 

30 tahun atau jika telah dibuka 
dalam proses pengadilan (sesuai 
dengan Peraturan Komisi 
Informasi nomor 1 tahun 2017 
pasal 8) 

1.b Identitas PNS yang 
mengajukan ijin 
perceraian/perkawinan 

Informasi mengenai detail indentitas PNS yang 
mengajukan ijin perceraian / perkawinan 
diantaranya : nama, alamat, nomor telepon, dan 
nama keluarga, serta informasi detail perceraian / 
perkawinan seperti waktu dan tempat 
dilaksanakannya perceraian / perkawinan, 
penyebab perceraian dan nama pasangan. 
 

Kepala Bagian 
Umum 

Update 
Tahun 2017 

 Hard Copy 
 Soft Copy 

30 tahun atau jika telah dibuka 
dalam proses pengadilan (sesuai 
dengan Peraturan Komisi 
Informasi nomor 1 tahun 2017 
pasal 8) 

2. Daftar nilai DP3/ SKP PNS  Informasi indentitas PNS yang dinilai diantaranya : 
nama, alamat, nomor telepon serta rincian nilai 
dan detail informasi tim penilai DP3 / SKP. 
 

Kepala Bagian 
Umum 

Update 
Tahun 2017 

 Hard Copy 
 Soft Copy 

30 tahun atau jika telah dibuka 
dalam proses pengadilan (sesuai 
dengan Peraturan Komisi 
Informasi nomor 1 tahun 2017 
pasal 8) 
 

3. Data usulan pengangkatan 
PNS dalam jabatan 
struktural 

Informasi identitas PNS dan jabatan yang diusulkan 
dalam pengangkatan dan alasan pengusulan 
tersebut. 

Kepala Bagian 
Umum 

Update 
Tahun 2017 

 Hard Copy 
 Soft Copy 

30 tahun atau jika telah dibuka 
dalam proses pengadilan (sesuai 
dengan Peraturan Komisi 
Informasi nomor 1 tahun 2017 
pasal 8) 
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No Judul Informasi Ringkasan Isi Informasi 

Penanggung 
Jawab 

Pembuatan 
Informasi 

Waktu 
Pembuatan 
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Bentuk 
Informasi 

yang Tersedia
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4. Data hutang pasien 
kepada rumah sakit 

Informasi identitas pasien seperti nama, alamat, 
nama keluarga dan nomor telepon serta bersarnya 
biaya hutang yang ditanggung pasien tersebut. 

Kepala Bagian 
Keuangan 

Update 
Tahun 2017 

 Hard Copy 
 Soft Copy 
 Database 

30 tahun atau jika telah dibuka 
dalam proses pengadilan (sesuai 
dengan Peraturan Komisi 
Informasi nomor 1 tahun 2017 
pasal 8) 
 

5. Dokumen Rekam Medis  Informasi yang berkaitan dengan indentitas pasien 
dan riwayat penyakit yang diderita pasien. 
 

Kepala Bagian 
Perencanaan 

Update 
Tahun 2017 

 Hard Copy 
 Soft Copy 
 Database 

30 tahun atau jika telah dibuka 
dalam proses pengadilan (sesuai 
dengan Peraturan Komisi 
Informasi nomor 1 tahun 2017 
pasal 8) 
 

6. Identitas petugas yang 
melakukan kesalahan & 
yang melaporkan dalam 
Laporan insiden 
keselamatan pasien 
 

Informasi idnetitas petugas yang melakukan 
kesalahan & yang melaporkan dalam laporan 
insiden keselamatan pasien seperti nama, alamat, 
unit kerja dan nomor telepon, serta laporan apa 
yang telah disampaikan. 

Kepala Bagian 
Umum 

Update 
Tahun 2017 

 Hard Copy 
 Soft Copy 

30 tahun atau jika telah dibuka 
dalam proses pengadilan (sesuai 
dengan Peraturan Komisi 
Informasi nomor 1 tahun 2017 
pasal 8) 

7. Kode akses elektronik 
Rekam Medik 

Informasi mengenai kode unik yang bersifat 
rahasia dan diberikan kepada seseorang untuk 
dapat mengakses sistem rekam medik. 
 

Kepala Bagian 
Perencanaan 

Update 
Tahun 2017 

 Hard Copy 
 Soft Copy 
 Database 

30 tahun atau jika telah dibuka 
dalam proses pengadilan (sesuai 
dengan Peraturan Komisi 
Informasi nomor 1 tahun 2017 
pasal 8) 
 

8. Sistem keamanan 
elektronik Rekam Medik 

Informasi atau dokumentasi mengenai alur, 
mekanisme, alat atau algoritma yang digunakan 
dalam pembuatan atau penerapan sistem 
keamanan rekam medik elektronik untuk menjaga 
keamanan data rumah sakit. 
 

Kepala Bagian 
Perencanaan 

Update 
Tahun 2017 

 Hard Copy 
 Soft Copy 

30 tahun atau jika telah dibuka 
dalam proses pengadilan (sesuai 
dengan Peraturan Komisi 
Informasi nomor 1 tahun 2017 
pasal 8) 
 
 






