
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

VISI

“MENJADI MOTOR DALAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

YANG PROFESIONAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEUANGAN

DAERAH SEBAGAI PENDUKUNG PEMBANGUNAN”

MISI

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan

penyusunan Perangkat hukum yang terkait pendapatan sesuai dengan tuntutan

perubahan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Optimalisasi Pendapatan Daerah dari dana perimbangan melalui keterlibatan secara

aktif dari fiskus, masyarakat / Wajib Pajak dan koordinasi yang intensif dengan

Pemerintah agar dapat memperoleh bagian yang proporsional.

3. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat terhadap wajib pajak maupun

terhadap pengguna anggaran sesuai standar penyelenggaraan Pelayanan Publik

(SP2) dinas.



MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Pencatatan: Identitas
( Nama, Alamat), Informasi Yang

Diminta dan Lain-Lain

Tanda Bukti Penerimaan
Permintaan Informasi

Penolakan Penerimaan

Selesai

Pemohon Informasi

Proses
Jawaban

Penerimaan Surat Permohonan
Informasi



 Pemohon informasi publik datang ke desk penerimaan surat masuk (Sekretariat

Bapenda Kota Semarang ) mengirimkan surat permohonan informasi atau langsung ke

front desk pelayanan informasi publik.

 Petugas penerima surat masuk memberikan formulir permintaan informasi dengan

melampirkan fotocopy  KTP pemohon dan pengguna informasi serta fotokopi akte

pendirian lembaga.

 Petugas penerima surat masuk memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan

Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik.

 Petugas penerima surat masuk memproses permintaan pemohonan informasi publik

sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh

pemohon informasi publik.

 Petugas penerima surat masuk menyerahkan surat  permintaan informasi publik sesuai

dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi yang telah diberi lembar

disposisi kepada Sekretaris BAPENDA Kota Semarang untuk diparaf  sebelum diserahkan

kepada Kepala BAPENDA Kota Semarang untuk mohon disposisi.

 Petugas pengegenda surat mengagenda disposisi yang turun dari Kepala BAPENDA Kota

Semarang untuk diserahkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

 Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bapenda Kota Semarang di

dalam memberikan informasi selain memperhatikan disposisi Kepala Bapenda Kota

Semarang tetap berdasarkan pada informasi yang diminta masuk dalam kategori

dikecualikan atau tidak dan di dalam menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna

informasi publik.



TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA SEMARANG

Langkah 1:
Pemohon informasi publik mengajukan permintaan
informasi kepada BAPENDA Kota Semarang dapat melalui
surat, surat elektronik (email) dan permohonan langsung
(tetap dilampiri surat resmi).

Langkah 2:
Pemohon informasi mengisi formulir permohonan
informasi publik dengan  memenuhi kelengkapan
persyaratannya dan cara penyampaian informasi yang
diinginkan.

Langkah 3:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada
BAPENDA Kota Semarang mencatat semua yang
disebutkan oleh pemohon informasi.

Langkah 4:
PPID harus memberikan tanda bukti penerimaan kepada
Pemohon Informasi, bahwa yang bersangkutan telah melakukan
permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.

Langkah 5:
PPID wajib memberitahukan pemberitahuan secara tertulis terhadap setiap pemohon
informasi, selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah diterimanya permintaan informasi.



Tanggapan disampaikan dalam bentuk tertulis yang antara lain akan memberitahukan beberapa
hal sebagai berikut:

 Ada atau tidaknya informasi yang diminta. Apabila informasi yang diminta ternyata tidak
ada, maka PPID BAPENDA Kota Semarang akan mengarahkan kepada pemohon
informasi untuk meminta kepada badan publik lain yang diperkirakan memilikinya.

 Informasi yang diminta termasuk yang terbuka atau dikecualikan.
 Materi informasi yang akan diberikan secara keseluruhan atau sebagian. Jika suatu

dokumen materi yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut
dihitamkan dengan disertai alasan.

 Alat penyampai informasi yang akan digunakan.
 Biaya yang dikenakan atas pemenuhan informasi yang diminta.

Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

SUHINDOYO PRASETIANTO, SE. MM
Pembina Utama

NIP. 19630621 199101 1 001
Sekretaris


