
 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

 

 

Berdasarkan permohonan informasi 
Dengan nomor pendaftaran * ………………… 

Nama    

Alamat   

    

Nomor Telepon/Email

Pemberitahuan sebagai berkut 

A. Informasi dapat diberikan 
NO HAL-HAL TERKAIT INFORMASI PUBLIK

1 Penguasaan Informasi Publik **

2 Bentuk fisik yang tersedia **

3 Biaya yang dibutuhkan ***

4 Waktu Penyediaan
5 Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon **** (tambahkan 

kertas bila perlu).
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

 
B. Informasi tidak dapat diberikan karena : **

Informasi yang diminta belum dikuasai
Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan Informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu 
……………… *****
 

 

Keterangan : 

* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan

** Pilih salahsatu dengan memberikan tanda (   )

*** Biaya penyalinan (fotocopy/disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan 
telah ditetapkan 

**** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya

***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JL. RAYA SOREANG KM.17 TELP.(022)5892126 SOREANG 40911

PEMBERITAHUAN TERTULIS
 

Berdasarkan permohonan informasi Tanggal …… Bulan 
Dengan nomor pendaftaran * ………………… Kami menyampaikan kepada Saudara/I :

  : ………………………………………………………………

  : ………………………………………………………………

  : ………………………………………………………………

Nomor Telepon/Email  : ………………………………………………………………

ebagai berkut  

Informasi dapat diberikan  
HAL TERKAIT INFORMASI PUBLIK 

Penguasaan Informasi Publik **        Kami 
       Badan Publik Lain, Yaitu

Bentuk fisik yang tersedia **         Softcopy (termasuk rekaman)
      Hardcopy / Salinan Tertulis

Biaya yang dibutuhkan ***       Penyalinan
      Pengiriman
      Lain – Lain
Jumlah 

Waktu Penyediaan …………….. Hari
Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon **** (tambahkan 

. 
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Informasi tidak dapat diberikan karena : ** 
Informasi yang diminta belum dikuasai 
Informasi yang diminta belum didokumentasikan 

Penyediaan Informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu 
*****  

……….,…………………, …..
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

………………………………………

Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan 
Pilih salahsatu dengan memberikan tanda (   ) 
Biaya penyalinan (fotocopy/disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan 

Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya

Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

JL. RAYA SOREANG KM.17 TELP.(022)5892126 SOREANG 40911 

PEMBERITAHUAN TERTULIS 

anggal …… Bulan …………. Tahun ………. 
Kami menyampaikan kepada Saudara/I : 

: ……………………………………………………………… 

: ……………………………………………………………… 

: ……………………………………………………………… 

: ……………………………………………………………… 

KETERANGAN 

Badan Publik Lain, Yaitu ……….. 
Softcopy (termasuk rekaman) 
Hardcopy / Salinan Tertulis 
Penyalinan Rp. …... X (jml lembaran) = Rp. …… 

Pengiriman Rp. …………………………. 

Lain Rp. …………………………. 

Rp. …………………………. 

…………….. Hari 
Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon **** (tambahkan 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
Penyediaan Informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu 

…………………, …..… (tanggal/bulan/tahun)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Utama 
 
 
 
 

……………………………………… 
 

Biaya penyalinan (fotocopy/disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang  

Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya 

Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

………. Tahun ………. 

 

 

 

 

 

Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon **** (tambahkan 

 
 

Penyediaan Informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu 

… (tanggal/bulan/tahun) 

standar biaya yang  


