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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan bisa disimpulkan bahwa pada 

mengembangkan alat ukur tingkat keterbukaan informasi untuk mengetahui sejauh 

mana konten informasi sudah terdistribusi di situs web pemerintah perlu dengan 

cermat mempelajari aturan, dalam hal ini yang menjadi patokan ialah UU No.14 

Tahun 2008 tentang KIP.  

Dalam pengembangan alat ukur KIP, UU KIP menjadi patokan dalam hal 

penentuan variabel informasi apa saja yang harus ada dibuka ke masyarakat dan 

mana yang tidak. Penentuan jenis informasi juga mengacu pada UU KIP, hal itu 

dilakukan agar dalam pengukuran informasi pada situs web informasi-informasi 

tersebut dikelompokkan menurut jenisnya seperti Profil, Transparansi Anggaran, 

Perencanaan, Berita dan Informasi yang dikecualikan. Setiap informasi tentunya 

mempunyai isi yang beragam dan untuk mengukurnya diperlukan parameter serta 

penentuan menilainya, dalam hal ini penulis tidak hanya berpatokan pada UU tapi 

juga pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Pengembangan alat ukur 

KIP tidak luput dari tantangan-tantangan seperti, penentuan variabel dan jenis 

informasi yang harus merepresentasikan UU KIP. Dari sekian banyak variabel 

tersebut di temukan lagi pola untuk menentukan parameter yang bisa menjadi 

aspek-aspek penting dalam suatu informasi dan tentunya dengan mempelajari 

penelitian-penelitian terdahulu agar bisa mendapatkan formula yang tepat untuk 

membentuk cara penilaian KIP. 

Alat ukur KIP menjadi penting, karena dengan adanya instrumen untuk 

mengukur kinerja keterbukaan informasi publik khususnya di situs web pemerintah 

maka kinerja pemerintah dalam usaha meningkatkan transparansi kepada publik 

bisa di ketahui dan terukur. Penilaian ini efektif dalam komparasi dan swa penilaian 

kinerja keterbukaan informasi publik pada situs web resmi pemerintah.  
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Hasil pengukuran pada semua situs web yang aktif di lingkungan Pemda 

Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja 

keterbukaan informasi publik masuk dalam kategori di bawah cukup karena hanya 

dua badan publik yang mempunyai informasi yang lengkap dan sesuai amanat UU. 

Untuk memenuhi ketentuan yang ada pada UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP 

Kutai Kartanegara harus berjuang dan lebih berbenah untuk mengaktifkan situs-

stus web SKPD yang belum aktif bahkan belum ada baru mengusahakan KIP 

termaktub pada konten pada situs web tersebut. Fakta-fakta tersebut menunjukkan 

bahwa pengelolaan keterbukaan informasi publik di Kutai Kartanegara harus lebih 

di tingkatkan lagi. 

5.2. Saran 

Pada penelitian ini terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan penelitian selanjutnya, 

di antaranya sebagai berikut :  

 Rentang penilaian yang ada digunakan di penelitian ini hanya 

mengakomodasi tiga gradasi untuk memudahkan penilaian, mengetahui 

kinerja KIP situs web secara garis besar. Menyempurnakan gradasi aspek 

penilaian keterbukaan informasi publik pada situs web yang disesuaikan 

dengan kebutuhan bisa menjadi kontribusi, dengan adanya penyempurnaan 

gradasi maka bisa mendapatkan gambaran yang lebih detail terhadap 

kinerja KIP pasa situs web resmi pemerintah. 

 Pada pengembangan dari penelitian ini, alat ukur yang ada bisa dibuat versi 

yang lebih mengakomodir konteks lokal dengan mengacu pada Peraturan 

Daerah agar bisa menyesuaikan hal-hal yang tepat dan sesuai dengan 

kebutuhan Daerah masing-masing. 

 


