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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan dari teori yang peneliti ambil mengenai Implementasi 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 

pada Pemerintah Kota Semarang yang telah peneliti lakukan dengan 

dilaksanakannya metode penelitian bersifat kualitatif dengan menguji teori-teori 

yang bersangkutan. Kini telah mendapat jawaban dari responden sebagai bentuk 

jawaban dan dapat dipertanggung jawabkan, ada pun kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini. 

 Untuk itu dilakukannya proses observasi, wawancara dan dokumentasi 

bertujuan untuk dari teori mengetahui hasil pada teori model Edward III 

(Agustino,L.149-154.2012) untuk memperhatikan empat isi pokok agar 

Implementasi kebijakan menjadi efektif. 

Adapun kesimpulan yang peneliti dapat dari hasil wawancara tersebut yaitu antara 

lain : 

1. Dari faktor Komunikasi yaitu : 

a. Kurangnya sosialisasi mendetail pada PPID Pembantu dalam 

menjalankan implementasi undang- undang no.14 tahun 2008 

tentang keterbukaan informasi publik. 

b. Lemahnya kinerja Staf Pejabat Pengelola informasi dan 

dokumentasi (PPID) Pembantu di Pemerintah kota Semarang. 
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c. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung kepada 

masing – masing Bidang di Dinas sehingga membutuhkan waktu 

untuk mempersiapkan permohonan informasi yang diminta oleh 

pemohon; 

2. Dari faktor Sumber-sumber 

a. Jumlah sumber Daya manusia yang terbatas Bidang Pelayanan dan 

Pendokumentasian di bidang IT 

b. Belum terdapatnya ruangan khusus untuk melaksanakan  aktivitas 

dan menyimpan data bagi PPID Pembantu; 

c. Belum tertatanya jenis data yang dihimpun oleh PPID Pembantu; 

3. Dari faktor Sikap/Disposisi 

a. Adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika PPID 

Pembantu membantu informasi terkait adanya permintaan dari 

pemohon informasi , sementara masyarakat semakin kritis dalam 

memahami ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No 14 

Tahun 2008; 

b. Tidak adanya tambahan insentif dalam menjalankan Implementasi 

ini, sehingga ketertarikan staf yang menjalankan tugas tidak 

berfungsi dengan baik. 

4. Dari faktor Struktur Birokrasi 

a. Kurang tertatanya aliran informasi di lingkungan Organisasi 

Pemerintah Daerah  itu sendiri. 
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b. Ketidakseragaman dari instansi terkait karena masih belum 

mengertinya tentang keterbukaan informasi publik. 

4.2 SARAN 

1. Perlunya penambahan staf / sumber daya manusia di 

bidang IT agar lebih meningkatkan kualitas khususnya di 

Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) 

Kota Semarang 

2. Penambahan ruangan tersendiri untuk aktivitas dan 

penyimpanan data bagi PPID Pembantu 

3. Meningkatkan Kinerja pegawai yang diberikan jabatan 

dalam menjalankan tugas Implementasi Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

Publik pada Pemerintah Kota Semarang. 

4. Melakukan bimbingan teknis bagi PPID Pembantu, 

mengingat lambannya pemberian informasi publik 

dikarenakan banyaknya PPID Pembantu yang belum 

memahami betul tugas, tanggung jawab dan wewenang. 

Hal ini mengakibatkan informasi yang belum 

terklasifikasi sesuai dengan aturan dari Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik 

5. Meningkatkan sinergi antara bagian-bagian yang ada di 

PPID, PPID Utama dengan PPID Pembantu, dan PPID 

dengan masyarakat/publik. 
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6. Agar informasi tersaji secara cepat, untuk membuat bank 

data yang telah divalidasi oleh pejabat OPD yang 

membidangi sehingga informasi dapat disajikan setiap 

waktu; 

7. Pemberian insentif khusus bagi para staff PPID Pembantu 

Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran PPID Kota 

Semarang, dan semua pihak yang telah membantu penelitian ini sehingga dapat 

berjalan dengan baik.  

 


