LAMPIRAN IV
PERATURAN KOMISI INFORMASI
Nomor : 1 Tahun 2010
Tanggal : 30 April 2010

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO

TGL

NAMA

NOMOR
KONTAK

ALAMAT

PEKERJAAN INFORMASI YG DIMINTA

STATUS INFORMASI

TUJUAN
PENGGUNAAN
INFORMASI

DIBAWAH
PENGUASAAN

1

2

3

4

19 Januari
2015

2 Februari
2015

9 Maret
2015

11 Maret
2015

Lyly

Dhea

fitri

Putra

ly.ly_cynx@y
ahoo.com

-

-

-

fitri.tanto13
@gmail.com

Bgscoba@g
mail.com

-

-

-

-

-

-

Mau tanya di rsjd ini apa
bisa buat surat
keterangan sehat
jasmani, rohani dan
bebas narkoba? Kira”
biayanya sekitar berapa
ya?

Untuk
mengetahui
Pelayanan
kesehatan di RSJD
Surakarta

admin ada lowongan
perawat enggak ?

Untuk
mengetahui
adanya lowongan
pekerjaan di
RSJD Surakarta

admin ada loker sanitasi
ndak ya?

Untuk
mengetahui
adanya lowongan
pekerjaan di
RSJD Surakarta

Admin ada lowongan
jurusan s1 teknik
informatika gak
ya?terima kasih

Untuk
mengetahui
adanya lowongan
pekerjaan di
RSJD Surakarta

√

√

√

√

-

-

-

-

BENTUK INFORMASI YG DIKUASAI

BELUM
DIKUASAI

-

-

-

-

SOFTCOPY

√

√

√

√

HARDCOPY

-

-

-

-

JENIS PERMOHONAN

MELIHAT/
MENGETAHUI

√

√

√

√

KEPUTUSAN

MEMINTA
SALINAN

JUMLAH
PERMOHONAN
INFO YANG
DITOLAK

ALASAN
PENOLAKAN
PERMOHONAN
INFORMASI

HARI DAN TANGGAL

PEMBERITAHUAN
TERTULIS

PEMBERIAN
INFORMASI

BIAYA DAN CARA
PEMBAYARAN

BIAYA

CARA

-

Untuk membuat surat
keterangan sehat
jasmani, rohani dan
bebas narkoba dapat
dilayani di RS jiwa
daerah surakarta.
untuk biaya
menyesuaikan untuk
keperluannya
(Sekolah atau
Umum/Perusahaan).
biaya sekitar
sekolah Rp. 120.000,Umum/Perusahaan
Rp.140.000,-

-

-

Senin,20 Januari
2015

Senin, 20
Januari 2015

-

-

-

Untuk sementara
belum, nanti kalau
ada akan kami
informasikan secara
terbuka dan
transparan. Terima
kasih atas
perhatiannya.

-

-

Rabu 4 Maret 2015

Rabu 4 Maret
2015

-

-

-

Untuk sementara
belum, nanti kalau
ada akan kami
informasikan secara
terbuka dan
transparan. Terima
kasih atas
perhatiannya.

-

-

Selasa, 17 Maret
2015

Selasa, 17
Maret 2015

-

-

-

Untuk sementara
belum, nanti kalau
ada akan kami
informasikan secara
terbuka dan
transparan. Terima
kasih atas
perhatiannya.

-

-

Selasa, 17 Maret
2015

Selasa, 17
Maret 2015

-

-

5

6

1 April 2015 Habib

22 Juni
2015

Eviana
Haryati

7

23 Juni
2015

8

5 Oktober
2015

9

9 Oktober
2015

10

24 Oktober
Alif
2015

khrisma.khab
ibillah@gmail
.com

evianaharyati
@yahoo.com

Eviana
Haryati

evianaharyati
@yahoo.com

Nur endah

nurendahfaja
rhidayah211
7@gmail.co
m

Yunus

elek_yunus@
yahoo.co.id

alifatul_khus
nah@rocket
mail.com

-

-

-

-

-

-

-

-

Senin , 13 April 2015

Senin , 13 April
2015

-

-

-

Untuk sementara
belum, nanti kalau
ada akan kami
informasikan secara
terbuka dan
transparan. Terima
kasih atas
perhatiannya.

-

-

Senin, 22 Juni 2015

Senin, 22 Juni
2015

-

-

-

-

Senin, 22 Juni 2015

Senin, 22 Juni
2015

-

-

-

-

Selasa, 24
November 2015

Selasa, 24
November
2015

-

-

-

Selasa, 24
November 2015

Selasa, 24
November
2015

-

-

-

Selasa, 24
November 2015

Selasa, 24
November
2015

-

-

-

apakah ada lowongan
untuk staf K3? terima
kasih

-

apakah ada lowongan
pekerjaan untuk formasi
analis kesehatan?
mohon informasinya,
tolong di share ke email
saya.
terima kasih

Untuk
mengetahui
adanya lowongan
pekerjaan di
RSJD Surakarta

-

Selamat pagi,
nama saya Eviana Haryati
alumni DIII Analis
Kesehatan Poltekkes
Semarang 2014. apakah
ada lowongan pekerjaan
untuk formasi analis
kesehatan?
mohon informasinya,
tolong di share ke email
saya.
terima kasih

Untuk
mengetahui
adanya lowongan
pekerjaan di
RSJD Surakarta

√

-

-

√

-

√

-

Untuk sementara
belum, nanti kalau
ada akan kami
informasikan secara
terbuka dan
transparan. Terima
kasih atas
perhatiannya.

-

selamat siang, mohon
info terkait dengan
penerimaan pegawai
baru dilingkungan RSJD.
Terimakasih

Untuk
mengetahui
adanya lowongan
pekerjaan di
RSJD Surakarta

√

-

-

√

-

√

-

Pengumuman sudah
di upload di Website
RSJD Surakarta.

-

Untuk
mengetahui
Formasi blud rsjd 2015 ap
adanya lowongan
saja ya?
pekerjaan di
RSJD Surakarta

√

-

-

√

-

√

-

Pengumuman sudah
di upload di Website
RSJD Surakarta.

-

Assalamu'alaikum saya
mau tanya, pengumuman
hasil penerimaan BLUD
kapan bisa keluar?Terima
kasih.

√

-

-

√

-

√

-

Pengumuman sudah
di upload di Website
RSJD Surakarta.

Untuk
mengetahui
adanya lowongan
pekerjaan di
RSJD Surakarta

√

√

-

-

-

-

√

√

KETERANGAN
NOMOR
TANGGAL
NAMA
ALAMAT

-

Untuk sementara
belum, nanti kalau
ada akan kami
informasikan secara
terbuka dan
transparan. Terima
kasih atas
perhatiannya.

Untuk
mengetahui
adanya lowongan
pekerjaan di
RSJD Surakarta

: Diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik
: Diisi tentang tanggal permohonan diterima
: Diisi tentang nama pemohon
: Diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman infromasi publik yang diminta

-

-

√

√

-

NOMOR KONTAK
: Diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik
PEKERJAAN
: Diisi tentang pekerjaan pemohon Informasi Publik
INFORMASI YG DIMINTA
: Diisi tentang detail informasi yang diminta
TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI
: Diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi
STATUS INFORMASI
: Diisi dengan memberikan tanda (V). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis
BENTUK INFORMASI YANG DIKUASAI
: Diisi dengan memberikan tanda (V)
JENIS PERMOHONAN
: Diisi dengan memberikan tanda (V)
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 pemohon 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 DAN CARA PEMBIAYAAN
: Diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan

