
Ya Tdk

01/IV/2021
19 april 

2021

PT. 

INFOKITA 

PERS 

INDONESI

A

Permintaan Informasi Publik 

Pemerintah Desa Karangsari 

Kecamatan Sulang sebagai berikut: 

(1.) Dana Desa Tahun 2015-2019 (2. 

)Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 

2015-2019 ( 3. )Pamsimas Tahun 

2019( 4. )Bantuan Keuangan Propinsi 

Tahun 2015-2019 (5.) Bantuan 

Keuangan Daerah Tahun 2015-2019( 

6.) Print Out Buku Rekening Desa 

Tahun 2015-2019

penyelenggaraan 

pemerintah tyang 

bersih dan 

berwibawa,transpar

an,akuntabel,bebas 

dari KKN

V _ _ _ V _ V GUGUR 

DIKARENAKAN TDK 

MERESPON 

PERMOHONAN 

PERMINTAAN 

INFORMASI

_ _ _

02/IV/2021
20 april 

2021

PT. 

INFOKITA 

PERS 

INDONESI

A

Konfirmasi dan Informasi Tertulis 

yang dilampirkan Dokumen Laporan 

Pertanggung Jawaban (LPJ), beserta 

Rencana Anggaran Belanja 

(RAB),Gambar Spesifikasi 

Pembangunan Gedung Program 

Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) 

UNDIP di Kabupaten Rembang 

penyelenggaraan 

pemerintah tyang 

bersih dan 

berwibawa,transpar

an,akuntabel,bebas 

dari KKN

V _ _ _ V _ V GUGUR 

DIKARENAKAN TDK 

MERESPON 

PERMOHONAN 

PERMINTAAN 

INFORMASI

_ _ _

03/X/2021 5 OKT 2021
IMAM 

MASUDIN

daftar toko modern sekab rembang 

Alfamart-indomart kontrol sosial V _ _ _ V _ V

memberik

an 

jawaban
_

18 okt 

2021

04/X/2021 5 OKT 2021
IMAM 

MASUDIN

informasi legalitas pembangunan 

menara telekomunikasi yang ada di 

desa karang asem RT 01/01 kec 

sedan rembang lokasi dibelakang 

masjid

kontrol sosial V _ _ _ V _ V

memberik

an 

jawaban
_

18 okt 

2021

05/X/2021 28 okt 2021

ppatar 

sihotang 

PKN

(1.) perda tentang APBD dan 

lampirannya tahun dan APBD 2020 

dan tahun 2021  (2.) DIPA satuan 

kerja masing dinas atau organisasi 

perangkat daerah (OPD) beserta 

lampiran nya tahun 2020 dan 2021 

(3.) RUP barang jasa baik dengan 

penyedia jasa maupun dengan 

swakelola  pada APBD tahun 2020 

dan 2021

kontrol sosial V _ _ _ V _ V

memberik

an 

jawaban
_ 11-Nov

BIAYA CARA

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2021

HARDCOP

Y

MELIHAT/ 

MENGET

MEMINT

A 

BIAYA DAN CARA 

DIBAWAH NO REG TANGGAL NAMA INFORMASI YG DIMINTA

TUJUAN 

PENGGUNAAN 

INFORMASI

BELUM 

DIKUASAI

SOFTCOP

Y

STATUS INFORMASI BENTUK INFORMASI JENIS HARI DAN TANGGAL
KEPUTUS

AN PPID

ALASAN 

PENOLAKAN
PEMBERIT

AHUAN 

PEMBERI

AN 



06/X/2021 28 okt 2021

ppatar 

sihotang 

PKN

(1.) daftar kebutuhan barang/jasa yang 

ditetapkan oleh pengguna anggaran (PA) 

atau kuasa pengguna anggaran (KPA) 

dalam rangka penanganan. Darurat untuk 

penenganan covid-19 ( 2. ) surat perintah 

PA kepada PPK utk melaksanakan 

pengadaan barang dan jasa ( 3.) daftar 

penyediaan barang dan jasa yang 

ditunjuk ( 4.) pada pengadaan barang -a.) 

surat pesanan yang ditertibkan dan yang 

disetujui oleh penyedia b.) bukti 

kewajaran harga barang yang disiapkan 

penyedia c.) berita acara penyerahan 

barang dan lampirannya d.) bukti bukti 

pembayaran barang  (5.) pada pengadaan 

pekerjaan kontruksi/jasa lainnya /jasa 

konsultasi : a.) surat penunjukan 

penyedia barang/jasa (SPPBJ) b.)surat 

perintah mulai kerja (SMPK) c.) bukti 

kewajaran harga yang dibuat penyedia d.) 

dokumen kontrak dengan penyedia e.) 

berita acara perhitungan bersama 

f.)berita acara serah terima hasil 

pekerjaan g.)bukti pembayaran.

kontrol sosial V _ _ _ V _ V

memberik

an 

jawaban
_ 11-Nov-21

07/X/2021 28 okt 2021

ppatar 

sihotang 

PKN

(1.)rencana kegiatandan anggaran 

sekolah (RKAS) seperti yang dimaksud 

pada formulir BOS-K2 (2.)laporan 

penggunaan dana BOS(A.pengeluaran 

dan B.pembelian barang jasa )seperti 

yang di maksud pada formulir BOS 04 (3.) 

buku pembantu pajak seperti yang di 

maksud pada formulir BOS -K6 (4.) daftar 

pembelian barang inventaris disekolah 

dengan rincian jumlah dan harga barang 

yang dibveli,seperti yang dimaksud pada 

formulir format BOS -09 (5.) laporan 

keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 

melalui SIPLAH (sistem inf pembelajaran 

sekolah seperti yang diatur dalam 

permendikbud no 14 tahun 2020 tentang 

pedoman pengadaan barang dan jasa dan 

SE mendikbud no 8 th 2020 tentang 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 

satuan pendidikan melalui SIPLAH  a.) 

work plain digital b.) berita acara serah 

terima atau BAST digital  c.) invoice (bukti 

yang diunduh secara online) digital 

d.)surat perintah kerja digital e.) bukti 

transfer invoice digital (6.) laporan 

pertanggungjawaban (LPJ) pengguna 

dana BOS.

kontrol sosial V _ _ _ V _ V

memberik

an 

jawaban
_ 11-Nov-21



08/XII/2021 10 des 2021

ppatar 

sihotang 

PKN

permintaan terlampir dalam surat 

permohonaninformasi publik nomor 

: 01/pi/rembang /PKN/XII/2021

kontrol sosial V _ _ _ V _ V

belum 

memberik

an 

jawaban 

sebelum 

dokumen 

di 

kembalika

n

_

09/XII/2021 10 des 2021

ppatar 

sihotang 

PKN

permintaan terlampir dalam surat 

permohonaninformasi publik nomor 

: 02/pi/rembang /PKN/XII/2021

kontrol sosial V _ _ _ V _ V

belum 

memberik

an 

jawaban 

sebelum 

dokumen 

di 

kembalika

n

_

10/XII/2021 10 des 2021

ppatar 

sihotang 

PKN

permintaan terlampir dalam surat 

permohonaninformasi publik nomor 

: 03/pi/inspektorat /PKN/XII/2021

kontrol sosial V _ _ _ V _ V

belum 

memberik

an 

jawaban 

sebelum 

dokumen 

di 

kembalika

n

_

An.KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA KAB. REMBANG

Sub. Koordinator Pengelola Informasi

SITI NURYANI
NIP.19681214 199403 2 008


