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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil kesesuaian layanan informasi publik perangkat daerah 

pemerintah provinsi Jawa Tengah berdasarkan PERKI No. 1 Tahun 2010 melalui 

situs di tahun 2017, peneliti menemukan adanya perbedaan dalam penyajian 

informasi yang berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan 4 kategori Informasi 

Publik pada 7 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng). 

5.1. Kesimpulan 

Secara garis besar, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar OPD 

Pemprov Jateng belum sepenuhnya mematuhi standar/prosedur layanan 

informasi sesuai dengan PERKI No. 1 Tahun 2010. Hal tersebut dilihat 

melalui perolehan data berdasarkan poin – poin di DIP maupun 

ketersediaan informasi di situs seperti berupa; struktur organisasi PPID, 

tugas PPID, maupun DIP. 

Dari hasil data,  2 OPD Pemprov Jateng dinilai sudah dinilai mampu 

menyampaikan informasi tersebut, karena tidak banyak ditemukan 

kekurangan poin sesuai standar PERKI No. 1 Tahun 2010 (DISKOMINFO 

dan DPUBINMARCIPKA); 2 OPD masih dinilai kurang (BAPPEDA dan 

BKD), meski dalam prosesnya BAPPEDA mampu membuktikan 

peningkatan dan perbaikan hasil melalui penilaian situs yang telah 

dilakukan oleh Pemprov Jateng; 1 OPD (DINKES) mengalami perubahan 

situs, yakni perbaikan tercantumnya DIP dan DIP dapat diakses, meski DIP 

yang tercantum hanya DIP tahun 2018; dan 2 OPD (DINSOS dan 
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DISNAKERTRANS) yang sampai sekarang dinilai belum mampu dalam 

mencantumkan informasi sesuai dengan ketentuan PERKI No. 1 Tahun 

2010 dalam situs. 

5.2. Saran 

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perangkat 

Daerah Pemprov Jateng diharapkan memperbaiki, menyediakan dan 

melengkapi penyajian layanan informasi yang berupa DIP dan 4 

kategori Informasi Publik di situs masing – masing OPD. Dengan 

adanya situs di masing – masing OPD, seharusnya pemohon informasi 

lebih mudah dalam mengakses informasi terkait yang dibutuhkan. 

2. Penulis mengharapkan adanya penelitian lanjutan untuk melihat 

kesesuaian layanan informasi publik perangkat daerah Pemprov 

Jateng berdasarkan PERKI No. 1 Tahun 2010 melalui situs, sehingga 

nantinya hasil penelitian lain dapat melengkapi penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


