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No Kelompok Informasi 
 

 

1. Apabila dibuka dan diberikan 
dapat menghambat proses 
penegakan hukum. 

1. Alat bukti kasus 
2. Dokumen penanganan perkara 
3.  
4. Surat/memo/catalan internal mengenai proses 

penyelesaian kasus yang belum final 
5. Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

6. Kasus Hukum yang masih dalam proses 

2. Apabila dibuka dan diberikan 
dapat mengganggu 
kepentingan perlindungan 
hak atas kekayaan intelektual 
dan perlindungan dari 
persaingan usaha tidak 
sehat. 

1. Modul diklat di luar forum pelatihan 

2. Dokumen penawaran penyedia jasa 
3.   Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa 
4.   Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa   

Dokumen lelang dan kontrak kerjasama 
pemerintah dan swasta 

5.   Proses evaluasi pengadaan barang dan 
jasa, termasuk penyelesaian proses sanggah 
banding 

6.   Inovasi hasil penelitian dan pengembangan 
yang belum mendapatkan hak paten 

7.   Rekomendasi teknis litbang yang apabila 
diberikan dapat mengganggu persaingan 
usaha 

3.   Apabila dibuka dan diberikan 
dapat mengungkap rahasia 
pribadi 

1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat 
dan PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten 
Sumbawa 

 
2. Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat 

dan PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten 
Sumbawa 

 
3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan 

rekening bank seorang pejabat dan PNS 
Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa 

 
4. Hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan 

rekomendasi kemampuan seorang pejabat dan 
PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa 

 
5. Catatan yang menyangkut pribadi seorang 

pejabat dan PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten 
Sumbawa yang berkaitan dengan kegiatan 
pendidikan formal dan pendidikan non formal 



4. Memorandum atau surat-
surat antar badan publik atau 
intra badan publik, yang 
menurut sifatnya dirahasiakan 
kecuali atas putusan Komisi 
Informasi atau pengadilan 

1. Memorandum, disposisi, dan surat-surat antar 
badan publik atau intra badan publik yang 
menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak 
lain 

2. Buku pembayaran (kwitansi) 
3. Hasil pemeriksaan auditor 

 

5. Tidak boleh diungkapkan 
Berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 

Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya 
Dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, 
berdasarkan peraturan perudang-undangan yang 
terkait dan aturan pelaksanaannya 
 

6. Rahasia Jabatan Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan 
termasuk di dalamnya dokumen analisa jabatan 

7. Belum dikuasai atau 
didokumentasikan 

Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan 
dokumen lainnya yang masih dalam proses dan 
belum dikuasai atau didokumentasikan 

 

 

 

PPID Pemerintah Kabupaten Sumbawa



 


