
BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Penyelesian sengketa informasi publik di komisi informasi Provinsi 

Sumatera Barat telah diupayakan secara maksimal oleh komisi informasi 

Provinsi Sumatera Barat, tetapi memang sangat masih perlu dalam hal  

peningkatan kualitas dan intensitas dari proses penyelesaian sengketa 

keterbukaan informasi ini dikarenakan para pihak Pemohon dan Termohon 

tidak saja berada di wilayah Kota Padang saja, yang mana kantor komisi 

informasi Provinsi Sumatera Barrat berkedudukan, teetapi juga berasal 

dari daerah Kabupaten / Kota di wilayah Sumatra Barat yang mana cukup 

memakan waktu dan biaya yang cukup besar menuju kota Padang. Pihak 

pihak terkait pihak penggut dan Termohon belum terlalu pahan tugas dan 

kewajiban masing masing dan ketidak adaan hak eksekusi serta hak sanksi 

bagi Komisi Informasi untuk menberikan sanksi kepada Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tidak melaksanakan tugas dan 

fungsinya yaitu, uji eksaminasi / uji konsuensi daftar informasi publik, 

Dan diperlukan untuk perubahan undang undang dan peraturan turunannya 

yang menambaah hak komisi informasi. 

2. Faktor faktor yang kendala dan hambatan dalam proses penyelsaian 

sengketa informasi komisi informasi Provinsi Sumatera Barat antara lain 

adalah: 
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a.  Undang Undang ( UU ) yang belum mengatur secara lebih maksimal 

serta peraturan turunanaya seperti Peraturan Pemerintah ( PP ) dan 

Peraturan Komisi Informasi ( PERKI ) dan lebih rinci dan lebih luas 

lagi yang mengatur tentang kewenangan Komisi Informasi dalam hal 

hak eksekusi putusan mereka sendiri, dan juga dan dalam hal yang 

belum mengatur tentang adanya sanksi yang dapat diberikan kepada 

Termohon / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) 

dalam hal apabila tidak melakukan / melaksanakan uji eksaminasi / uji 

konsekuensi terhadap daftar informasi publik,  

b. Pihak pemohon belum terlalu paham beracara di komisi informasi dan 

keterlambatan dalam melngkapi berkas berkas yang harus dilengkpai 

sehingga menimbulkan gugurnya permohonan sengketa yang akan 

diajukan / didaftarkan untuk disidangkan, dikarenakan keterlambatan 

dalam melengkapai berkas pendaftaran dalam permohonan sengketa 

keterbukaan informasi di komisi informasi Provinsi Sumtera Barat. 

c. Para pihak TermohonPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) yang memberikan kuasa kepada sekelompok orang dan orang 

yang datang pada persidangan berbeda beda dan ditambah lagi 

kurangnnya komunikasi diantara mereka dan ini yang menimbulkan 

ketidak atau kekurangpahaman para Termohon / Pejabat Pengelola 

Informasi Derah (PPID) / atau para kuasanya dalam sengketa 

keterbukaan informasi publik di komisi informasi Provinsi Sumatera 

Barat. 
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d. Tata kelola kesekretriatan dan keuangan yang kurang memadai dan 

tidak permanen menjadikan pengelolaan lembaga ini kurang optimal, 

serta beban keuangan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapan 

Belanja Daerah (APBD) yang terkadang mengalami banyak kendala 

dan hambatan baik dari pemahaman aparaturnya dan ketersedianaan 

dan kesanggupan daerah dalam hal pembeebanan keuangan daerah 

pada komisi ini di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Provinsi. 

e. Dukungan dari tenaga ahli yang ahli  / asisten ahli dalam berbagai 

bidang yang tidak ada, mengingat sengketa keterbukaan informasi 

publik yang masuk berbagai macam permasalahan yang begitu 

kompleks dan ini seharusnya harus ada dan didukung pula dengan 

peningkatan bahan bacaan dan lokakarya dan workshopworkshopuntuk 

menunjang kinerja dan memperkaya khazanah dan wawasan serta ilmu 

para komisioner Khususnya dalam menangani sengketa keterbukaan 

Informasi publik di komisi informasi Provinsi Sumatera Barat melalui 

mediasi dan / atau ajudikasi non litigasi. 

 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat penulis sarankan dalam penulisan penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Kepada pemerintah Mendesak untuk segera dilakukannyaperubahan atas 

Undang Undang ( UU ) nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan 

informasi publik dalam hal penambahan hak eksekusi bagi komisi 
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Informasi secara umumnya, dan khususnya komisi informasi Provinsi 

Sumatera Barat, dan juga memberikan kewenangan kepada Komisi 

Informasi umumnya, dan komisi informasi Provinsi Sumatera Barat 

khusunya, untuk memberikan sanksi kepada Termohon /Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam hal apabila tidak 

melakukan / melaksanakan uji eksaminasi / uji konsekuensi, dan juga 

peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah ( PP ), dan 

Peraturan Komisi Informasi ( PERKI ) nomor 1 tahun 2013 tentang 

prosedur penyelesaian sengketa informasi publik Mendesak perubahan 

struktur kesekretariatan dan anggaran, agar kedepannya lembaga ini 

mempunyai sekretariat yang tetap dan permanen, tentunya didukung 

dengan payung hukum yang jelas dan juga agar kedepannya 

penganggaran Komisi Ini dibebankan kepada Anggaran Pendapan 

Belanja Negara (APBN). Penambahan tenaga ahli / staf ahli yang 

membantu para Komisioner dalam menjalan tugas fungsinya, ditambah 

dengan penambahan bahan bahan bacaan referensi seperti, artikel, 

jurnal, koran majalah untuk para komisioner dalam menambah 

wawasan para komisioner 

2. Kepada komisi informasi Provinsi Sumatera Barat agar lebih 

Mengedukasi para pemohon agar lebih siap lagi dalam menghadapi 

persidangan di komisi informasi Provinsi Suamtera Barat. Lebih 

menekankan dan mewajibkan para termohon dan membatasi jumlah 

kuasa yang diberikan atau yang mewakili di persidangan  

 

 


