
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Di dalam mengukur kinerja organisasi, maka dapat dilihat dari pencapaian tujuan 

organisasi, sudah sesuai dengan target atau belum sesuai dengan target. 

Administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengurusi atau 

memberikan pelayanan kepada publik demi terciptanya masyarakat yang adil dan 

sejahtera. Kaitan antara kinerja organisasi dengan administrasi publik adalah 

setiap organisasi mempunyai tujuan dalam mencapai visi misinya dan salah satu 

tujuannya yaitu memberikan pelayanan kepada publik agar tercapai sesuai yang 

diharapkan. 

Dalam penelitian ini, kinerja organisasi KPID Jateng menggunakan lima 

indikator pengukuran kinerja, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, 

responsibilitas dan akuntabilitas. Selain itu, terdapat faktor yang menghambat 

kinerja organisasi KPID Jateng yang meliputi sumber daya manusia dan sarana 

prasarana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja organisasi KPID 

Jateng serta mengetahui faktor yang menghambat di dalamnya. Berikut hasil 

penelitian yang diperoleh di lapangan mengenai kinerja organisasi KPID Jateng. 

1. Kinerja organisasi KPID Jateng belum optimal, terbukti dari aspek 

produktivitas, responsibilitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Pada aspek 

produktivitas, target KPID Jateng belum sesuai dengan realisasi di lapangan. 

Dalam pengawasan siaran, KPID Jateng menargetkan jumlah pelanggar yang 



diberikan berkurang. Realita yang terjadi di lapangan ternyata jumlah 

pelanggar mengalami fluktuasi tiap tahunnya yang kadang mengalami 

kenaikan dan kadang mengalami penurunan. Pada aspek responsibilitas, 

realisasi program dan kegiatan yang KPID Jateng lakukan juga belum tepat 

waktu sesuai regulasi. Hal tersebut dibuktikan dengan perizinan radio Konata 

yang membutuhkan waktu hampir satu tahun untuk bisa dilakukan EDP. 

Aspek yang bermasalah lainnya adalah responsivitas. Responsivitas yang 

diberikan KPID Jateng dalam pengawasan belum optimal. Hal ini karena 

masih ada respon atau keluhan masyarakat terhadap pengawasan yang 

dilakukan. Masyarakat melihat bahwa KPID Jateng dalam melakukan 

pengawasan siaran lebih sering kepada lagu-lagu khusus untuk radio. 

Padahal, radio tidak hanya lagu saja yang ditampilkan tetapi ada konten lain 

yang seharusnya diperhatikan juga. Selain itu, perizinan juga memiliki 

keluhan. Hal ini terkait persyaratan perizinan yang rumit, berupa studi 

kelayakan yang tidak mudah untuk menyusunnya. Pada aspek akuntabilitas, 

KPID Jateng belum sepenuhnya akuntabel karena ada hal-hal yang belum 

disebarluaskan ke publik misal mengenai anggaran yang belum up to date 

serta kegiatan yang belum diperbarui di laman website. Untuk kualitas 

layanan yang diberikan KPID Jateng sudah berjalan dengan baik. Sejauh ini 

kualitas layanan sudah cukup prima, masyarakat yang menggunakan layanan 

KPID Jateng juga mengatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan.  

2. Faktor yang menghambat kinerja organisasi KPID Jateng dapat dibuktikan 

dari sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada hasil penelitian ini, 



kualitas sumber daya manusia KPID Jateng belum sepenuhnya optimal untuk 

bekerja. Karena dari ketersediaannya yang dirasa masih kurang untuk 

menjalankan program dan kegiatan. Untuk sarana prasarana yang membantu 

sumber daya manusia juga dirasa kurang karena keterbatasan sehingga untuk 

menunjang kebutuhan sumber daya manusia dalam menyelesaikan pekerjaan 

menjadi terhambat juga. 

 

5.2 Saran 

1. Dari kelima indikator pengukuran kinerja diatas, berikut saran yang dapat 

diberikan kepada KPID Jateng sebagai masukan untuk meningkatkan 

kinerjanya.  

a) Untuk meningkatkan produktivitas, KPID Jateng perlu meningkatkan 

capaian program dan kegiatan yang belum sesuai dengan target. 

Peningkatan capaian program dan kegiatan dapat dilakukan dengan 

memfokuskan pada kegiatan yang belum tercapai. Dengan cara ini, 

diharapkan kinerja KPID dapat meningkat.  

b) Untuk meningkatkan kualitas layanan, KPID Jateng perlu 

mempertahankan layanan yang sudah diberikan sejauh ini agar masyarakat 

tetap puas terhadap pelayanan perizinan KPID Jateng.  

c) Untuk meningkatkan responsivitas, kinerja KPID Jateng dalam 

pengawasan perlu dioptimalkan lagi karena saat ini siaran radio dan 

televisi sudah sangat banyak sehingga cara kerja KPID harus lebih intensif 

lagi, agar siaran yang didengar dan disaksikan atau dicermati 



kesesuaiannya dengan aturan P3SPS. Dengan hal ini, KPID Jateng harus 

tegas kepada lembaga penyiar agar mereka mematuhi aturan-aturan KPID. 

d) Untuk meningkatkan responsibilitas, waktu yang diberikan untuk 

menyelesaikan kegiatan perizinan perlu dipatuhi oleh KPID Jateng apabila 

ingin memperbaiki kinerjanya. Ketepatan waktu yang diberikan menjadi 

penting karena akan mempengaruhi kepuasaan masyarakat terhadap waktu 

yang bisa diselesaikan untuk proses perizinan. 

e) Untuk meningkatkan akuntabilitas, KPID Jateng perlu memperbarui setiap 

pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di website karena hal ini 

menjadi wujud keterbukaan mengenai kinerja. 

2. Faktor penghambat KPID Jateng terbukti dari aspek sumber daya manusia 

dan sarana prasarana. Maka dari itu, berikut saran yang dapat diberikan 

kepada KPID Jateng untuk meningkatkan kinerjanya. 

a) Dengan keterbatasan sdm yang ada, KPID Jateng perlu menjalin 

kerjasama dengan lembaga publik lain untuk sama-sama membantu dalam 

pengawasan penyiaran sehingga diharapkan bisa membantu untuk 

mengoptimalkan kinerja KPID Jateng. 

b) Dengan kondisi sarana prasarana yang terbatas, KPID Jateng perlu 

menambahkan alat pantau di kabupaten/kota dan pengadaan sarana akses 

langsung hasil rekaman alat pantau melalui jaringan internet yang 

memudahkan KPID Jateng untuk bisa melihat laporan hasil rekaman itu, 

tanpa harus menunggu laporan dari kelompok pemantau yang tersebar. 
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