STANDAR ALUR KEGIATAN PENANGANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK WEB DI BBWS CITARUM
Pemohon
1

Petugas Data dan Informasi (DATIN)

Sekretaris PPID

Petugas DATIN menverifikasi data
pemohon, apabila identitas atau data yang
diminta belum jelas maka akan
dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi kembali. Bila Identitas dan
permintaan sudah lengkap, maka Petugas
DATIN melapor kepada Sekretaris PPID

1. Mengisi form registrasi pada Web
2. Mendownload form permintaan data

1. Mengisi dan menandatangani form
permintaan data
2. Melengkapi scan identitas pengenal (KTP dan
KTM/Kartu Pegawai)
3. Melengkapi scan surat keterangan dari
Universitas/Instansi yang ditandatangani oleh
perwakilan Universitas/Instansi
4. seluruh dokumen di-Email ke
datinbbwscitarum@gmail.com

Tidak

Data Lengkap :
Ya/Tidak

·
·

7

Tidak

Data Tersedia :
Ya/Tidak

7
Memberitahu
Sekretaris PPID bahwa
data bisa diberikan /
tidak bisa diberikan

9

11

·

1. Pemohon mengisi quisioner
2. Scan Quisioner dikirim via email ke
datinbbwscitarum@gmail.com

Bila data tersedia dan bisa diberikan,
Petugas DATIN akan memberikan data dan
mengirimkan quisioner untuk diisi pemohon.
Adapun untuk pemberian data dengan 2 cara
sebagai berikut :

8

1. Data yang diminta berkapasitas besar
Pemohon diharapkan membawa media
penyimpanan seperti Hardisk External atau
Flashdisk berkapasitas besar. Adapun jadwal
kedatangan pemohon ke BBWS Citarum akan
diinformasikan oleh petugas DATIN.
2. Data yang diminta berkapasitas kecil
Data akan dikirimkan via email oleh Petugas
DATIN
·

Memberikan instruksi
kepada DATIN untuk
bisa tidaknya
memberikan data
kepada Pemohon

Bila data tidak bisa diberikan sesuai
instruksi, Petugas DATIN akan
menginformasi via email terkait data yang
diminta pemohon

12
Menerima quisioner dari
pemohon

13
Seluruh dokumen permohonan diarsipkan
dan dibukukan untuk pembuatan laporan

Melakukan review dan
menjawab permintaan
data untuk informasi
yang belum
didokumentasikan atau
dikecualikan apabila
diminta oleh ketua PPID

Ya

Menerima informasi
dari sekretaris PPID
dan menginformasi
kepada pemohon
bahwa data tidak
tersedia

Menerima data atau
Menerima pemberitahuan bila data belum
tersedia /dikecualikan

Ketua PPID akan
memproses Informasi
atau data yang diminta
serta berkordinasi
dengan Tim Pengarah
apabila diperlukan

Ya

6

PPID (Permohonan via web dan email )

6

5
Sekretaris PPID menerima
seluruh dokumen
permintaan data

3

Tim Pengarah

4

Mulai

2

10

Ketua PPID
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Selesai

