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ABSTRAK 

 

PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

(PPID) DALAM PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK 

DI PROVINSI RIAU 

 

Oleh : 

KHAIRUL FIKRI 

NIM. 11675102575 

Mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental diatur 

dalam Undang-undang  Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang 

berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan 

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam 

Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Publik Di Provinsi Riau dan Untuk mengetahui 

kendala-kendala yang dihadapi PPID dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik 

di Provinsi Riau. Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan objek atau peristiwa 

tertentu berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya diiring 

dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan faktor – faktor historis 

tersebut. Teknik pengambilan data dari penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Informan penelitian pada skripsi ini adalah Ketua komisi Informasi Riau, 

Pihak pengelola PPID Utama Provinsi Riau, dan masyarakat Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik di Provinsi 

Riau telah cukup optimal dan cukup sesuai dengan yang tertuang dalam nomor 14 tahun 

2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian 

faktor – faktor penghambatnya adalah keterlambatan Pejabat dalam menyediakan 

informasi kemudian banyaknya ketidak puasan pemohon informasi dalam menerima 

jawaban informasi yang di ajukan sehingga terjadi sengketa pemohon informasi dengan 

termohon informasi.  

 

 

 

Kata kunci : Peran Pejabat, Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia yang 

fundamental diatur dalam Undang-undang  Dasar 1945 secara tegas 

menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 

berhak mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang ada.hak atas informasi menjadi sangat 

penting karena makin terbuka penyelenggaraan Negara maka semakin bias di 

pertanggung jawabkan atas setiap jenis saluran yang ada. Hak atas informasi 

menjadi sangat penting kerena makin terbuka penyelenggaraan Negara maka 

semakin bias dipertanggung jawabkan atas setiap keputusan pemerintah, dan 

masyarakat semakin bias berpartisipasi dalam mempengaruhi setiap kebijakan 

yang dikeluarkan pemerintah. 

Diterbitnya undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2008 tentang keterbukaan informasi public (KIP) semakin memberi peluang 

dan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai 

kebijakan pemerintah. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 30 April 

2008 namun pelaksanaan baru bermula pada tanggal 1 Mei 2010 dengan 

dibuatnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  61 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.Terlihat 

rentang waktu selama dua tahun yang diberikan oleh pemerintah untuk 

1 
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menunggu kesiapan seluruh badan public baik di pusat maupun di daerah 

dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 

Tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah: 

a)menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan 

kebijakan publik,program kebijakan publik.b)mendorong partispasi 

masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.c)meningkatkan 

peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan 

badan publik yang baik.d)mewujudkan penyelenggaraan Negara yang 

baik,yaitu transparan,efektif,efisien,akuntabel serta dapat dipertanggung 

jawabkan.e)mengetahui alasan kebijakan public yang mempegaruhi hajat 

hidup orang banyak.f)mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

mempercerdaskan kehidupan bangsa.g)meningkatkan pengelolaan dan 

pelayanan informasi dilingkungan badan public untuk menghasilkan layanan 

informasi yang berkualitas. 

Setiap badan public mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas 

informasi publik yang berkaitan dengan public tersebut untuk masyarakat luas 

dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik 

termotivasi untuk betanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat 

sebail-baiknya serta mempercepat perwujudan pemeritah yang terbuka dan 

terciptanya pemerintahan yang baik (Good governance)Undang-Undang 

keterbukaan informasi publik menjadi sesuatu yang urgen untuk diterpkan 

dalam kehidupan masyarakat sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan: 

hak setiap orang untuk memperoleh informasi,kewajiban badan publik 

menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat,tepat waktu,dan 
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biaya ringan/proposional,dan cara sederhana.untuk mempermudah kerja 

public dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Setiap 

badan publik di perintahkan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID)yang akan menjadi ujung tombak dalam meberikan 

pelayanan terhadap permintaan informasi oleh masyarakat selaku pemohon 

informasi publiK.kewajiban untuk membentuk PPID juga tertera dalam Bab 

penutupan peraturan.permerintah Nomor 61 tahun 2010 yang secara tegas 

menyatakan PPID wajib dibentuk paling lambat setelah peraturan pemerintah 

ini di undangkan (23 Agustus 2011),selama PPID belum terbentuk tugas 

pelayanan informasi dilakukan oleh unit atau dinas bidang informasi 

dilakukan oleh unit atau dinas bidang informasi ,komunikasi,atau kehumasan. 

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 

tentang keterbukaan informasi publik. 

Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 61 tahun 

2010 tentang keterbukaan informasi publik. Pasal 1 ayat 5 menyebutkan 

bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, selanjutnya disingkat 

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 

pendokumtasian, penyediaan, dan / atau pelayanan informasi di badan publik. 

Informasi yang di kecualikan adalah informasi yang tidak dapat di akses oleh 

pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

tentang keterbukaan informasi publik.  

Pembina PPID Provinsi Riau adalah Gubernur atau Wakil Gubernur 

membawahi atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Riau, lalu 

Sekretaris Daerah provinsi Riau membawahi langsung PPID Utama yang 
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mana PPID Utamanya adalah Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau, PPID 

Utama membawahi setiap bidang yang ada di Dinas Komunikasi dan 

Informatika yaitu Bidang Pendukung Sektetariat, Bidang Pengelolaan Data 

dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, 

serta Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi. PPID Utama juga langsung 

membawahi PPID Pembantu disetiap badan, dinas inspektorat, Satpol PP, dan 

Sekretariat Daerah. Karena PPID Utama akan mengarahkan informasi yang di 

minta dan dibutuhkan oleh pemohon kepada setiap instansi terkait yang sudah 

memiliki PPID Pembantu. Sejauh ini pemohon informasi dapat dikatakan 

lumayan banyak, ada sekitar 30 pemohon dalam 8 bulan terakhir di tahun 

2019 ini. 

Namun kenyataannya untuk mewujudkan pelayanan yang  efektif 

dan efisien di Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di provinsi 

Riau belum berjalan dengan baik, adapun kendala yang penulis temukan di 

lapangan adalah keterlambatan Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi 

(PPID) dalam menyediakan informasi di karenakan lambatnya balasan surat 

tentang permohonan informasi dari instansi dan organisasi yang pemohon 

informasi ajukan pada Pejabat Pengelola Infromasi dan dokumentasi (PPID). 

Kemudian juga banyaknya ketidak puasan pemohon informasi dalam 

menerima jawaban informasi yang di ajukan sehingga terjadi sengketa 

pemohon informasi dengan termohon informasi. Dan juga instansi di Pejabat 

pengelola informasi dan dokumentasi publik di Provinsi Riau tidak 

sepenuhnya memberikan informasi, informasinya tidak transpanran dan 

terbuka. 

 



5 
 

 

Tabel 1.1 Kabupaten/Kota yang telah memiki PPID pembantu: 

No Kabupaten/Kota Ada Tidak Ada 

1. Kampar    

2. Pekanbaru    

3. Pelalawan    

4. Siak    

5. Dumai    

6. Bengkalis    

7. Kepulauan Meranti    

8. Kuantan Singingi    

9. Indragiri Hulu    

10. Indragiri Hilir    

11. Rokan Hulu    

12. Rokan Hilir    

 

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Di Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi  

 

No. Kedudukan dalam PPID Jabatan dalam dinas/nama 

1. Atasan PPID Pembantu Kepala Dinas 

2. PPID pembantu Sekretaris 

3. Sekretaris Kepada sub bagian kepegawaian 

dan umum 

4. Bidang pelayanan informasi 

dan dokumentasi 

 

 A. Koordinator Kepada seksi komunikasi informasi 

 B. Anggota  1. Ir. Lilih dahliati 

  2. Neviana Athika,S.Kom 

  3. Sri Diana,SE 

  4. Jemi Faisal,S.Kom 

5. Bidang Pengolahan Data dan 

Klasifikasi Informasi : 

 

 A. Koordinator  Kepala seksi penyajian data dan 

informasi 

 B. Anggota 1. Dra. Yulvanina 

  2. Edison Iskandar Parulian 

Siregar,S.Sos 

  3. Ariful Adil,S.Pd 

  4. Syabdan Dalimunthe,ST 

6. Bidang Penyelesaian Sengketa 

Informasi 

 

 A. Koordinator Kepala Seksi Infrastruktur dan 

Teknologi 

 B. Anggota 1. Heni Susanti,ST 

  2. Yennita Fachrina,S.I.Kom 

  3. Didang Muhanna,S.Sos 
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TABEL 1.3 Data pengguna informasi di PPID periode Januari 2019 s/d 

Agustus 2019 

 

No Yang Meminta 

Informasi 

Informasi Yang 

Sudah di Berikan 

Informasi Yang 

Belum Diberikan 

 Individu Organisas

i 

Individu  Organisas

i 

Individu Organisasi 

1 32 18 30 16 2 2 

 

Dari tabel diatas di atas terlihat jelas bahwa pemohon informasi di 

pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) provinsi Riau lebih 

banyak pemohon perseorangan atau individu dalam pemohon informasi 

publik di Provinsi Riau.  

Table 1.4 Data Masyarakat di Provinsi Riau pada tahun 2019 

Nomor Jenis kelamin 

 Jumlah 

penduduk 

Laki-laki Jumlah 

penduduk 

Perempuan 

1 3.153.669 51.28 2.996.023 48.72 

Sumber: Dari Dinas Komunikasi, Infromatika dan Statistik Provinsi Riau 

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa dengan jumlah penduduk 

Provinsi Riau tahun 2019 yang bersumber dari dinas komunikasi 

informatika dan statistik provinsi riau berhak memperoleh informasi publik 

dengan memohon informasi kepada pejabat pengelola informasi dan 

dokumentasi (PPID) di kantor dinas komunikasi, informatika dan statistik 

Provinsi Riau 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan urainan di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimanakah Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) dalam hal Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik pada 

Provinsi Riau? 
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2. Kendala apa Sajakah yang dihadapi Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) dalam hal pelayanan dan penyediaan informasi 

publik di Provinsi Riau?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Bertolak pada rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik di provinsi riau. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PPID dalam pelayanan 

dan penyediaan informasi publik di Provinsi Riau. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan informasi bagi pejabat pengelola informasi dan 

dokumentasi tentang pelayanan dan penyediaan informasi publik di 

provinsi riau. 

2. Sebagai sumbangan pemikirian bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya mengenai peran PPID dalam pelayanan dan penyediaan 

informasi publik. 

3. Sebagai bahan infomasi bagi peneliti berikutnya mengenai maslah yang 

sama. 

1.5 Sistematika penulisan  

Sistematika rencana penulisan proposal ini dibagi dalam 3 bab, yang 

mana bagian-bagian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan mengemukakan teori-teori yang melandasi 

pembahasan proposal diantaranya berupa konsep peran, 

pelayanan publik, keterbukan informasi publik, good governance, 

pandangan islam tentang pelayanan publik, konsep operasional, 

indikator penelitian dan kekrangka berfikir. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat 

penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian serta 

metode pengumpulan data. 

 BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Terdiri dari gambaran umum Provinsi Riau dan gambaran umum 

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Provinsi Riau,   

Gambaran singkat sejarah Provinsi Riau, Visi Misi Provinsi 

Riau,  Letak geografis Provinsi Riau, dan  profil Dinas 

Komunikasi, Informatika, dan Statistika Provinsi Riau. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang peran pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Riau 

dalam Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik di Provinsi 

Riau. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada Bab ini, merupakan bab penutup, dimana pada bab ini 

berisi kesimpulan dan saran-saran. 



9 
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Peran Pemerintah  

 

Peran berarti laku,bertindak didalam kamus bahasa Indonesia peran 

ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dimasyarakat (E.St.Harahap,dkk,2007:854) sedangkan makna 

peran yang dijelaskan dalam status kedudukan dan peran masyarakat dapat 

dijelaskan melalui beberapa cara yaitu:pertama penjelasan histories,Menurut 

penjelasan historis konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang 

memiliki hubungan  erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada 

zaman yunani kuno atau romawi 

Menurut Soerjono Soekanto (2009-212)peranan (role)merupakan 

aspek dinamis kedudukan(status) apabila seseorang melakukan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dia menjalankan suatu peranan 

mencakup paling sedikit tiga hal yaitu: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat 

2. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai peranan individu yang penting bagi 

struktur sosial 

Melihat dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa peran yang 

dijalankan oleh seorang individu ataupun kelompok merupakan suatu 

9 
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cerminan dari sebuah harapan dan tujuan yang akan dicapai terhadap 

perubahan perilaku yang menyertainya 

Memurut Painan Napitupilu (2012:185) peranan adalah setiap posisi 

da;am organisasi permerintah yang mempunyai ketentuan dalam 

berprilaku,cara bagaimana aparatur bertingkah laku,Peranan ini dibatasi oleh 

otoritas,pemerintah,control,evaluasi,peraturan dan aggaran. 

Setiap aparatur pelayan di tuntut untuk patuh terhadap peranan 

masing-masing sebagaimana dirumuskan dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan yang pada hakikatnya berisi pola sikap dan perilaku 

yang di izinkan ,sesuai norma nilai,keinginan dan harapan masyarakat.  

Interaksi antara peran pemerintah sebagai subyek pelayanan 

melibatkan beberapa dimensi peran sebagaimana dikemukakan Bidle dan 

Thomas dalam P.Napitupulu (2012:185)dimensi peran meliputi: 

1. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial terdiri dari 

aktor,pelaku,atau pribadi yakni orang yang sedang berprilaku menuruti 

suatu peran tertentu untuk mencapai target atau sasaran,yakni orang yang 

mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya 

2. Perilaku yang muncul dalam interakti itu 

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku 

4. Kaitan antara orang dan perilaku 

Menurut Rivai dalam Sitorus (2006:133) peran dapat diartikan sebagai 

perilaku yang diatur dan dapat diharapkan dari seseorang dalam posisi 

tertentu.Peran menurut Kozier dalam Sitorus (2006:134)peran adalah 
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seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang 

sesuai kedudukannya dalam suatu system. 

Secara etimologi,kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang 

berarti sesuatu yang harus dilaksanakan,kemudian mendapatkan imbuhan 

sebagai berikut: 

1. Awalan “pe-“menjadikata “pemerintah”berarti badan atau lembaga elit 

yang melaksanakan mengurus suatu lembaga atau organ yang menjalankan 

pemrintahan. 

2. Akhiran “an-“yang menjadi kata “pemerintahan”yang berarti 

perihal,cara,perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki 

ligitiminasi. 

Menurut Syafie (2013:12) pemerintah adalah sekelompok orang-orang 

tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) 

atau tidak melakukan sesuatu (not to do)dalam mengoordinasikan,memimpin 

hubungan antara  dirinya dengan Masyarakat, antara dapartemen dan unit 

dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. 

Menurut A Rosidi (2013 : 5) unsur-unsur yang terkandung di dalam 

kata dasar “perintah” antara lain : 

1. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah dan yang di beri perintah. 

2. Ada wewenang untuk memberi perintah. 

3. Keharusan, yaitu kewajiban melaksanakan perintah yang sah 

4. Antara pihak memerintah dan yang diberi perintah terdapat hubungan 

timbal balik secara vertikal maupun horizontal. 



12 
 

 

Pemerintah berfungsi dalam hal : regulasi/pembuatan kebijakan 

publik; pengendalian dan pengawasan publik; pelindungan dan pengayoman 

masyarakat dan swasta; fasilitas kepentingan negara dan publik; dan 

pelayanan kepentingan publik. 

 

2.2 Kebijakan publik 

Kebijakan berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata policy yang 

berarti sebagai suatu rencana kegiatan atau penyataan mengenai tujuan-tujuan, 

yang di ajukan atau di bentuk oleh pemerintah secara tertulis. Secara 

etimologis, istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa yunani, sansakerta 

dan latin, akar kata dalam bahasa yunani dan sangsakerta polis (negara-kota) 

dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa latin menjadi politia (negara) dan 

akhirnya dalam bahasa inggris pertengahan policie, yang berarti menangani 

masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (William N. Dunn 

2003;51) 

Yuong dan quinn dalam suharto (2005 : 44) mengemukakan beberapa 

konsep kunci yang termuat dalam kebijakan yaitu sebagai berikut : 

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan 

yang di buat dan di implementasikan oleh badan pemerintahan yang 

memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. 

2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan 

publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang 

berkembang di masyarakat. 

3. Seperangkat tindakan yang beroriantasi pada tujuan. Kebijakan publik 

biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari 
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beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan 

tertentu demi kepentingan orang banyak. 

4. Sebuah keputusan untuk meelakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk 

mencegah masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan 

berdasarkan keyakinan masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh 

kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan 

tindakakn tertentu. 

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh orang atau bebrapa aktor, kebijakan 

publik berisikan sebuah pertanyaan atau justifikasi terhadap langkah-

langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan dalam kebijakan 

publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah maupun oleh beberapa 

perwakilan lembaga pemerintahan. 

Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah apapun yang dipilih 

oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dan undang-

undang merupakan wujud dari kebijakan publik. 

Kebijkan publik menurut nugroho (2001 : 36-37) adalah keputusan 

otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama.tujuan dari 

kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan 

publik yang bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya negara dan yang 

bertujuan menyerap sumber daya negara. 

 

2.3 Pelayanan publik 

1. Menurut Napitupulu (2012:164) pelayanan adalah serangkaian kegiatan 

atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan 
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berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak berwujud, cepat 

hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, dan pelanggan lebih dapat 

berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. 

2. Kotler didalam Napitulu (2012:164) menyebutkan sejumlah karakteristik 

pelayanan sebagai berikut : 

Intangibility (tidak berujud) tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, didengar, 

dicium sebelum ada transaksi. 

a. Inseparability (tidak dapat dipisahkan), dijual, lalu di produksi dan di 

konsumsi secara bersamaan karena tidak dapat di pisahkan. 

b. Variability (berubah-ubah dan bervariasi). Jasa beragam, selalu 

mengalami perubahan, tidak selalu sama kualitasnya bergantung 

kepada siapa yang menyediakannya dan kapan serta dimana 

disediakan. 

c. Perishability (cepat hilang, tidak tahan lama) : jasa tidak dapat 

disimpan dan permintaanya berfluktuas. 

3. Konsep pelayanan publik diturunkan dari makna publik service yang 

berarti berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan barang dan jasa. Menurut LP Sinambela, Dkk (2011:52) pelayanan 

publik adalah pelayanan yang ditargetkan sebagai kepuasan bagi siapa 

yang menerimanya. Systim administrasi negara yang efisien dan efektif 

bukan dicerminkan dari hasil koreksi dan pengaduan dari publik, tetapi 

merupakan hasil ciptaan kreatif atas dasar pengelolaan pemerintahan yang 

proaktif terhadap berbagai keperluan publik. 
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4. Pelayanan publik (publik service) oleh birokrasi publik merupakan salah 

satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di 

samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (publik service) oleh 

birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga 

negara) dari suatu negara kesejahteraan (welfare state). Pelayanan umum 

oleh lembaga administrasi negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk 

kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah 

pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara / daerah dalam 

bentk barang atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

5. Menurut keputusan menteri pemberdayaan aparatur negara 

No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan 

pelayanan publik, dan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang 

pelayanan publik menyebutkan pelayanan publik adalah kegiatan atau 

serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa / atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

6. Reformasi birokrasi yang telah di upayakan pemerintah tidak langsung 

mengapus praktek-praktek yang kurang tepuji dalam penyelenggaraan 

pelayaann publik. Permasalahan pelayanan publik di indonesia yang sering 

dipermasalahkan adalah: 
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a. Rendahnya kualitas pelayanan publik. 

b. Tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang dalam bentuk korupsi 

kolusi dan nepotisme 

c. Birokrasi yang panjang dan adanya tumpang tindih tugas dan 

kewenangan. 

d. Rendahnya pengawasan eksternal dari masyarakat. 

e. Sistim pekayanan publik yang belum di ataur secara jelas dan tegas. 

7. Monir (2003 :16) dalam pasalog (2008:128), mengatakan bahwa 

pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain secara langsung. 

8. pelayanan Publik menurut Sinambela,dkk (2010:5) adalah pemenuhan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. 

9. Menurut Denhardt (dalam Keban,2008 :168) etika Pelayanan Publik 

diartikan sebagai filsafat dan prossional standart (kode etik), atau moral 

atau right rules of conduct (aturan berperilaku yang benar) yang 

seharusnya di patuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrator 

publik.  

10 Rohman (2010:24) mendefinisikan bahwa etika pelayanan publik adalah 

suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan – 

kebiasaan yang mengandung nilai – nilai hidup dan hukum atau norma 

yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. 

11. Berry (dalam Nasution, 2010:87) ada lima kualitas pelayanan publik yaitu  

a. Keandalan,kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberi jasa 

dengan cepat. 



17 
 

 

b. Daya tanggap, kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberi 

jasa cepat. 

c. Kepastian, pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan 

mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. 

d. Empati, kesediaan untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi 

pelanggan. 

e. Berwujud, penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil dan materi  

12. Kasmie (2005:31) dalam Pasalog (2008:133), mengatakan bahwa 

Pelayanan Publik yang baik adalah kemampuan seseorang dalam 

memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada 

pelanggan dengan standar yang ditentukan. 

13. Menurut Lenvine dalam Dwiyanto (2008:143) untuk menilai Kualitas 

Pelayanan Publik terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan. 

Pelayanan publik di Negara Demokrasi setidaknya harus memenuhi: 

a. Responsiveness atau resposivitas adalah daya tanggap penyedia 

layanan terhadap harapan. 

b. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu 

dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip atau ketentuan – ketentuan 

administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan. 

c. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan seberapa besar proses pentelenggaraan pelayanan sesuai 

dengan kepentingan stakeholder dan norma – norma yang berkembang 

dalam masyarakat. 
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14. Bambang Istianto (2011:120) Mengatakan bahwa kualitas Pelayanan itu 

berfokus pada lima bidang yakni: 

a. Fokus pada pelanggan (customer focus) identifikasi pelanggan 

(internal, eksternal, dan/atau perantara) merupakan prioritas utama 

apabila itu sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah 

mengindentifikasi kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka. 

b. Keterlibatan total (total involvement) keterlibatan total mengandung 

arti komitmen total. 

c. Pengukuran, dalam hal ini, kebutuhan pokoknya adalah menyusun 

ukuran – ukuran dasar, baik internal maupun eksternal bagi organisasi 

dan pelanggan. 

 

2.4 Keterbukaan Informasi Publik 

Pemerintah menetapkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang 

keterbukaan informasi publik untuk memberi jaminan terhadap semua orang 

dalam memperoleh informasi publik. 

Undang-undang KIP ini merupakan gagasan dari Indonesia Center For 

Enviromental Law (ICEL), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang 

bergerak di bidang kebijakan lingkungan. 

Kemudian lahirnya undang-undang keterbukaan informasi publik di 

indoensia berawal dari inisiatif DPR RI berupa rancangan undang-undang 

kebebasan memperoleh informasi publik. Pada tahun 2005, RUU Kebebasan 

Memperoleh Informasi Publik (KMIP) di ajukan kepada pemerintah untuk 

dimintakan tanggapan dan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), 

dengan amanah presiden, mentri komunikasi dan informatika serta mentri 
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Hukum dan HAM membahas RUU tersebut bersama DPR RI pada tanggal 30 

April 2008 menjadi undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang 

keterbukaan informasi publik yang mulai berlaku efektif pada tanggal 30 

April 2010. 

 

2.5 PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) 

Adapun tugas dan tanggung jawab pejabat pengelola informasi dan 

Dokumentasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) 

Nomor 35 Tahun 2010 pasal 9 tentang pedoman pengelolaan pelayanan 

informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementrian dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah adalah: 

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan 

informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu. 

2. Menyimpan,mendokumentasikan,menyediakan dan memberi pelayan 

informasi kepada publik 

3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; 

4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan  

5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi 

6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. 

 

2.6  Penelitian Terdahulu 

2.6.1  ASRI YULIA DEVI ( 2018 ) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

UIN SUSKA RIAU, dalam Skripsi nya “Peran Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan keterbukaan 

Informasi Publik di Kabupaten INDRAGIRI HULU, menyatakan bahwa 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan tentang Analisis Keberhasilan 

PPID Kabupaten Indragiri Hulu dalam Mengimplementasikan Undang-

undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Indragiri Hulu sudah melakukan 

beberapa Upaya dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik yaitu, 

Mendirikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai 

dengan amanat yang tertera dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi 

Publik yang sudah di SK kan oleh Bupati dan sudah dijalankan. 

Kemudian pada Kabupaten Indragiri Hulu sudah membuat sebuah 

Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Masyarakat atau disingkat 

dengan istilah (PPIDM), disana semua pusat pelayanan menegenai 

Keterbukaan Informasi di Kabupaten Indragiri Hulu. 

2.6.2 NURUL ADILA ( 2016 ) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA RIAU, dalam Skripsinya “ Peran Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan dan Penyedian Informasi di 

Kota Pekanbaru. Telah melakukan kegiatan kehumasan untuk mencapai 

upaya implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi 

publik di Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Kota Pekanbaru  sudah  melakukan beberapa 

Upaya dalam  melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik yaitu, Mendirikan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan amanat 

yang tertera dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang sudah 
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di SK kan oleh Wali Kota dan sudah dijalankan, dan dalam penulisan sudah 

di jelaskan bagaimana Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik di Kota Pekanbaru. 

Kemudian pada Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Kota Pekanbaru belum semua Instansi Dinas yang memiliki PPID oleh karna 

itu PPID Utama Kota Pekanbaru sulit untuk mengumpulkan Informasi yang 

di butuhkan oleh Masyarakat. 

2.6.3 Agus Maja Putra (2017) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN 

SUSKA RIAU, dalam Skripsinya “Kedudukan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi di Kantor Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 

Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Informasi Publik”, menyatakan bahwa mengenai 

keterbukaan informasi publik di Kecamatan Tampan belum berjalan sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010, karena dengan belum 

dibentuknya PPID maka untuk mendapatkan informasi dan keterbukaan 

publik belum dapat terlaksana sesuai dengan diinginkan oleh pihak – pihak 

terkait atau Masyarakat, dan untuk kedepannya agar dapat di bentuk Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan 

Tampan Kota Pekanbaru. 

Penelitian ini hanya meneliti tentang PPID yang belum dibentuk pada 

Kecamatan Tampan Kota Peknabaru, Kemudian agar di bentuk kedepannya 

(PPID) Pembantu di Kecamatan Tampan. 
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2.6.4 BIMA SAKTI WIYONO PUTRO 08 (2014) Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya, dalam jurnal Peran Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi 

Publik (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Malang). 

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 

2.6.5 Mohammad Faqih Khadafi, Ike Iswary Lawanda (2008) dalam 

jurnal Pengelolaan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif untuk menggambarkan pemahaman yang kompleks, holistik, dan 

mendalam terhadap masalah yang diteliti dan gejala atau hubungan yang 

terkait di dalam Layanan Informasi Publik PPID Kementerian Komunikasi 

dan Informatika. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk 

menjawab pokok masalah penelitian, yaitu bagaimana pengelolaan Layanan 

Informasi Publik PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika secara 

komprehensif. Pemilihan informan menggunakan teknik bola salju 

(snowball), Creswell (1998) mengungkapkan snowball adalah teknik purposif 

dengan mengidentifikasi kasus atau masalah penelitian dari orang yang 

mengetahui orang yang memiliki kekayaan informasi terhadap kasus. 
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2.7 Pandangan Islam Tentang Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan 

Publik 

 

Inu kencana syafiie (2011:159) islam sesungguhnya adalah pelayanan 

utama pemerintahan hal ini disebut dengan Amar Makruf, karena pelayana itu 

positif sifatnya maka harus di tujukan kepada masyarakat yang baik dan benar 

secara matematis disebut positif pula, dengan demikian secara filosofis positif 

dikalikan positif akan melahirkan hal positif. Pelayanan hanya boleh ditujukan 

kepada masyarakat yang baik dan bener agar positif akhirnya.  

                  

 
Artinya: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala 

apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-

orang yang musyrik.(Q.S Al-Hijr Ayat 94) 

 

                   

                        

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-

orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian 

mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta 

dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang 

benar.(Q.S Al-Hujurat Ayat 15) 

 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwasanya orang – orang yang beriman 

ialah orang – orang percaya kepada Allah SWT dan Rasulnya (Muhammad 

SAW), dan tidak ada keraguan melakukan jihad di jalan Allah SWT, dalam 

konteks ini jihad tidak hanya di artikan perperangan melawan orang – orang 

kafir saja melainkan jihad yang paling berat ialah jihad melawan hawa nafsu. 

Terbitnya undang – undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan 

Informasi Publik yang pada intinya menginginkan kepada setia badan publik 
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selakku pemimpin yang di percayai masyarakat sebagai wadah untuk 

menyampaikan aspirasinya dan memberikan pelayanan yang baik dalam data 

kelola pemerintahan bersifat transparan, artinya setiap badan publik harus 

benar – benar menjalankan tugasnya sebagai abdi mayarakat. 

 

2.8 Defenisi Konsep 

Untuk menghindari kesalahan pemahaman penafsiran dalam penelitian 

ini, maka sebelumnya penulis akan mengoperasikan beberapa konsep yang 

berhubungan dengan penelitian ini antara lain :  

1. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain 

terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system. 

2. Peran Pemerintah adalah sekelompok orang-orang tertentu yang secara 

baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak 

melakukan sesuatu (not to do)dalam mengoordinasikan, memimpin 

hubungan antara  dirinya dengan Masyarakat, antara dapartemen dan unit 

dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Menurut Syafie (2013:12) 

3. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan 

oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan 

tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan 

kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan 

tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai 

tujuan yang dimaksud (Leo Agustino, 2008:7). 

4. Pelayanan Publik pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses 

pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk 

jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak berwujud, cepat hilang, lebih dapat 
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dirasakan dari pada dimiliki, dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif 

dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Menurut Napitupulu 

(2012:164) 

5. Keterbukaan Informasi merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan 

publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan 

segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. 

6. Good Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi 

dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non 

pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Ganie-Rochman (Widodo, 

2001, 18) 

7. Pengguna Informasi adalah orang yang menggunakan informasi publik 

sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan.  

8. Pemohon informasi publik adalah warga Negara dan / atau badan hokum  

 

Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana 

di atur dalam peraturan perundang-undangan. 

 

2.9 Konsep Operasional  

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel (Masri Siangarimbun, 1989:46), 

sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui, indikator apa saja yang di 

ketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisa dari variabel tersebut. Sejalan 

yang di ungkapkan J.J.J.M. Wuisman (dalam Nurul Zuriah,2009:6) 

mengatakan bahwa langkah yang digunakan untuk menentukan kondisi 

empiris yang kiranya berguna untuk menguji setiap hipotesis. Konsep 

mempunyai tujuan sebagai kerangka berpikir untuk tidak terjadi tumpang-

tindih dan memberikan batasan-batasan yang jelas dari masing-masing konsep 

guna menghindari salah pengertia 
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Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

 

Konsep Indikator Sub indicator 

Peraturan mentri dalam 

negeri nomor 35 tahun 

2010 tentang pedoman 

pengelolaan pelayanan 

informasi dan 

dokumentasi di 

lingkungan kementrian 

dalam negeri dan 

pemerintahan daerah 

1. Mengkoordinasi 

dan 

mengkonsolidasi 

pengumpulan 

bahan infoormasi 

dan dokumentasi 

dari PPID 

Pembantu  

 

1. Menolak memberi 

informasi yang di kecualikan 

sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 2. Menyimpan 

mendokumentasika

n menyediakan dan 

memberi pelayanan 

informasi kepada 

publik  

2. Meminta dan 

memperoleh informasi dari 

unit kerja/komponen/satuan 

kerja yang menjadi cakupan 

kerjanya. 

 3. Melakukan 

verifikasi  bahan 

informasi public  

3. Mengkoordinasikan 

pemberian pelayanan 

informasi dengan informasi 

dengan PPID pembantu 

dan/atau pejabat fungsional 

yang menjadi cakupan 

kerjanya. 

 4. Melakuan Uji 

Kosekuensi atas 

informasi yang di 

kecualikan  

4. Menentukan atau 

menetapkan suatu Informasi 

dapat/tidaknya di akses oleh 

publik 

 5. Melakukan 

pemutaahiran 

informasi dan 

dokumentasi 

5. Menugaskan PPID 

pembantu dan pejabat 

fungsional untuk membuat, 

mengumpulkan, serta 

memelihara informasi dan 

dokumentasi untuk kebutuhan 

organisasi. 

 6. Menyediakan 

informasi  dan 

dokumentasi untuk 

di akses oleh 

masyarakat 

6. PPID menyampaiakan 

informasi melalui situs 

resmi PPID dan 

menyediakan dalam 

bentuk DIP (daftar 

informasi publik) 

Sumber : Peraturan mentri dalam negeri nomor 35 tahun 2010 tentang 

pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di 

lingkungan kementrian dalam negeri dan pemerintahan daerah 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 

Tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi di lingkungan kementrian dalam Negeri 

dan Pemrintah Daerah. 

Peran Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi ( PPID) dalam pelayanan dan 

penyediaa informasi public di Provinsi Riau 

Mengkoordinasi dan 

mengkonsolidasi pengumpulan 
bahan infoormasi dan 

dokumentasi dari PPID 

Pembantu 

Menyimpan 

mendokumentasikan 
menyediakan dan memberi 

pelayanan informasi kepada 

publik 

Melakukan verifikasi  

bahan informasi 

public 

Melakuan Uji Kosekuensi 

atas informasi yang di 

kecualikan 

Melakukan 

pemutaahiran 

informasi dan 

dokumentasi 

Menyediakan 

informasi  dan 

dokumentasi untuk di 

akses oleh masyarakat 

Menolak 

memeberikan 

Informasi sesuai 

perundang-undangan 

Meminta dan 

memperoleh informasi 

dari unit kerja 

Mengkoordiasikan 

pemberian pelayanan 

informasi dengan 

PPID pembantu  

Menetukan atau 

menetapkan suatu 

informasi  

Menugaskan PPID 

Pembantu  

Menyampaiakan 

Informasi dan 

Dokumentasi 

kepada publik 

Peran Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi ( PPID) dalam melayani 

Masyarakat 

2
7
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

analisis deskriptif yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dan 

pemaparan terhadap fenomena ataupun gambaran situasi yang berdasarkan 

data – data yang ada. kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui 

wawancara secara lisan dengan pihak terkait yang dianggap perlu atau 

yang mengetahui permasalahan tersebut. 

3.2  Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan di kantor dinas komunikasi informatika dan 

statistika provinsi riau. Alasan penulis melakukan penelitian di dinas 

komunikasi informasi dan statistika provinsi Riau adalah penulis ingin 

mengukur sejauh mana peran pejabat pengelola informasi dan dokumetasi 

(PPID) dalam pelayaan dan penyediaan informasi publik di Provinsi Riau 

dengan peraturan yang ada atau tidaknya dan apakah hambatan dalam 

pelaksanaan tersebut, selain itu lokasi penelitian merupakan tempat praktek 

kerja lapangan penulis, sehingga mempermudah penulis dalam memperoleh 

data yang di butuhkan selama penelitian. Penulis juga ingin mengukur sejauh 

mana peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam 

pelayanan dan penyediaan informasi publik di provinsi Riau.  
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang 

ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenaranya, relevan dan 

lengkap. 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui 

wawancara (interview), observasi maupun dokumentasi. Kegiatan 

pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara secara lisan dengan 

pihak terkait yang dianggap perlu atau yang mengetahui permasalahan 

tersebut dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah di 

persiapkan sebelumnya. 

2. Data sekunder  

Yaitu data yang penulis peroleh dari pihak instansi berupa laporan dan 

catatan yang berkaitan dengan  penulisan penelitian ini. Data sekunder 

adalah data-data dimana penulis memperoleh informasi, keterangan-

keterangan bersal dari dokumen, laporan dan arsip yang ditetapkan dari 

pihak terkait yang medukung dan melengkapi data-data yang penulis 

perlukan. 

 

3.4 Informan Peenlitian 

Informen adalah seseorang yang dapat dipercaya untuk dapat 

memberikan keterangan tentang peristiwa yang diteliti menurut pandangan, 

pemikiran, persepsi dan pengetahuannya. Dala penelitian ini peneliti 

menggunakan key dan second informan sebagai pembanding. 
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Table 3.1 Daftar Informan Penelitian 

No. Informan Jumlah 

1 Ketua komisi Informasi Riau 1 orang 

2 Pihak pengelola PPID Utama Provinsi Riau 4 orang 

3 Masyarakat (Individu) 3 orang 

4 Masyarakat (Organisasi) 2 orang 

 Total 10 orang 

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

pengumpulan data melalui : 

1. Observasi adalah suau proes yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 

2. Wawancara yaitu peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung 

dengan responden pada objek penelitian untuk meperoleh gambaran 

tentang peran PPID dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik di 

provinsi riau. 

3. Dokumentasi menurut sugiyono, (2009 : 240) merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlaku. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, 

gambar, serta data-data mengenai peran PPID dalam pelayanan dan 

penyediaan informasi publik di provinsi riau. 

 

3.6 Teknik Anilisis Data 

Untuk mengetahui bagaimana peran PPID dalam pelayanan dan 

penyediaan informasi publik di provinsi riau, penulis menggunakan metode 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang berusaha memberikan 

gambaran terperinci mengenai bagaimana peran PPID dalam pelayanan dan 

penyediaan infomasi publiki di perovinsi riau berdasarkan kenyataan di 

lapangan. 
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Data yang di peroleh dari lokasi baik data primer maupun data sekunder 

akan di susun dan di sajikan serta di analisis dengan mengunakan deskriptif 

secara kualitatif adalah analisis yang di dapatkan dengan cara 

menggambarkan kenyataan atau keadaan suatu objek dalam uraian kalimat 

berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan 

langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian di 

interpretasi sehingga memberikan gambaran yang jelas terhadap 

permasalahan yang terjadi. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM  

 

4.1 Gambaran Singkat Sejarah Provinsi Riau 

Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, yang 

artinya sungai. Riau dirujuk hanya ke wilayah yang dipertuan muda (Raja 

Bawahan Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi 

wilayah Residentie Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan 

di Tanjung Pinang; dan Riouw oleh masyarakat lokal dieja menjadi Riau. 

Riau merupakan penggabungan dari kerajaan Melayu yang pernah 

berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak 

Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-

Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, 

Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis. 

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang 

darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang 

No.61 tahun 1958.Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha yang 

keras dalam kurun waktu 6 tahun 17 November 1952 s / d 5 Maret 1958). 

Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 

No.258 / M / 1958, Mr.SM Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi 

Riau pertama kali pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam 

Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu / pada Keputusan 

Menteri Dalam Negeri No. Desember / I / 44-25 pada tanggal 20 Januari 

1959, Pekanbaru menjadi ibukota Provinsi Riau menggatikan Tanjung 

Pinang. 
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Berikut, Nama-nama Gubernur Riau dan Periode Jabatannya: 

1. Tn. SM Amin Periode 1958 - 1960 

2. H. Kaharuddin Nasution Periode 1960 - 1966 

3. H. Arifin Ahmad Periode 1966 - 1978 

4. Jam Subrantas.S Periode 1978 - 1980 

5. H. Prapto Prayitno (Plt) 1980 

6. H. Imam Munandar Periode 1980 - 1988 

7. H. Baharuddin Yusuf (Plh) 1988 

8. Atar Sibero (Plt) 1988 

9. H. Soeripto Periode 1988 - 1998 

10. H. Saleh Djasit Periode 1998 - 2003 

11. HM Rusli Zainal Periode 2003 - September 2008 dan periode November 

2008 -2013. 

12. H. Wan Abubakar MSi Periode September 2008 - Nopember 2008 (Plt. 

Gubernur, karena Gubernur incumbent mengundurkan diri mengikuti 

Pilkada Gubernur Riau periode 2008 - 2013) 

13. HM Rusli Zainal Periode 2008 - 2013 

14. Prof.Dr.Djohermansyah Djohan, MA (Plt) Periode 2013 - 2014 

15. Drs. H. Annas Maamun Periode Februari 2014 - September 2014 

16. Ir. Arsyadjuliandi Rachman. MBA Periode 2014 - 2018 

17. H.Wan Thamrin HasyimPeriode 2018 - Februari2019 

18. Drs. H. Syamsuar, M.Si Periode 2019 – Sekarang 

(sumber data dari Riau.go.id) 
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4.2 Visi dan Misi Provinsi Riau 

4.2.1 . Visi Pembangunan Provinsi Riau 

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2024 , 

yaitu: “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan 

Unggul Di Indonesia” 

- Berdaya Saing : Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung 

pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang 

handal dan lingkungan hidup yang lestari. 

- Sejahtera : kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan 

meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, 

menurunnya kemiskinan dan pengangguran. 

- Bermartabat : mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan 

dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan 

falsafah melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat. 

- Unggul : menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni 

dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik 

dan penyelenggaraan pemerintahan. 

4.2.2 . Misi Pembangunan Provinsi Riau 

Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau tahun 2019-2024 

adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan Sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan 

berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya. 

2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan 

berwawasan lingkungan. 
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3. Mewujudkan Pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya 

saing. 

4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan 

mengembangkan pariwisata yang berdaya saing. 

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik 

yang prima berbasis Teknologi Informasi. 

 

4.2 Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim 

Provinsi Riau secara georgrafis, geoekonomi dan geopolitik terletak 

pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan 

datang terkait wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di 

Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Wilayah Provinsi 

Riau mulai dari 01
o
05'00 '' Lintang Selatan sampai 02

o
25'00 '' Lintang Utara 

dan 100
o
00'00 '' hingga 105

o
05'00 '' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah 

sebagai berikut. 

- Sebelah Utara: Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara 

- Sebelah Selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat 

- Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Barat 

- Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka 

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan 

hingga Selat Malaka dengan luas wilayah± 8.915.016 Ha.Indragiri hilir 

merupakan kabupaten yng memiliki wilayah terluas di Provinsi Riau dengan 

luas wilayah sekitar 1.379.837 Ha atau sekitar 15,48% dari luas wilayah 

Provinsi Riau. 
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Di wilayah daratan Provinsi Riau terdapat 15 sungai yang dianggap 

penting 4 sungai yang penting untuk prasarsana terkait dengan antara 6 meter 

hingga 12 meter, yaitu: 

 Sungai Siak (300 Km) dengan keam 8 - 12 m, 

 Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6 - 8 m, 

 Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m 

 dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6 - 8 m. Sungai-sungai 

ini membelah dari bukit tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat 

Malaka dan Laut Cina. 

Provinsi Riau merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu 

udara maksimum antara 35,1
0
C dan suhu minimum antara 21,8

0
C. Wilayah 

Provinsi Riau tergolong dalam kelompoktidak mudah terbakardengan Indeks 

potensi membara api hanya 0 - 330 (rendah - tinggi). Oleh karena itu, wilayah 

provinsi Riau pada setiap triwulan selalu ditemukan banyak titik api yang 

terjadi pada saat bencana terjadi di seluruh wilayah Provinsi Riau. Sementara 

itu, intensitas Hujan Curah 1700 mm - 4000 mm / Tahun. 

a. Penduduk 

Pada tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Riau sebanyak 

6.074.647 jiwa (sumber : Data Konsolidasi Semester II Tahun 2018 Ditjen 

Dukcapil Kemendagri RI) .Rata-rata kepadatan penduduk di Provinsi Riau 

69.80 org/km2 dengan Laju Pertumbuhan Penduduk sekitar 0.75%). 

Table 1. 4.3 Jumlah Penduduk Provinsi Riau Tahun 2018 

Jumlah Penduduk Tahun 2018 

Perempuan 3.119.012 Jiwa 

Laki-laki 2.955.088 Jiwa 

Total 6.074.647 Jiwa 

(Sumber Riau.go.id tahun 2018) 
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Berdasarkan agama yang dianut, mayoritas penduduk di provinsi riau 

memeluk Agama Islam yaitu sebesar 5.312.814 jiwa (87,47%), lalu Kristen 

562.907 Jiwa (9,27%), Budha 132.593 Jiwa (2.18%), Katolik 61.391 Jiwa 

(1.01%), Kong Hu Cu 2.130 Jiwa (0.04%), Hindu 757 Jiwa (0.01%), dan 

Kepercayaan Lainnya 1.508 (0.02%). 

b. Pemerintahan 

Secara administrasi Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 

Kota, yang didalamnya terdiri dari 166 Kecamatan, dan 1.847 Kelurahan / 

Desa. 

c. Kepegawaian 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi eRiau tahun 2019 adalah 15.849 orang (sumber : Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Riau). Dengan Rincian Berdasarkan Golongan 

Sebagai Berikut : 

Table 2 4.3 Jumlah Apartur Sipil Negara Di Provinsi Riau Tahun 2019.          

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
 

Golongan I 62 orang 

Laki- Laki 55  orang 

Perempuan 7 orang 

Golongan II 1.899 orang 

Laki- Laki 1.229 orang 

Perempuan 670 orang 

Golongan III 10.301 orang 

Laki- Laki 4.357  orang 

Perempuan 5.944 orang 

Golongan IV 3.587 orang 

Laki- Laki 1.662 orang 

Perempuan 1.925 orang 

(Sumber Riau.go.id tahun 2018) 
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Berdasarkan posisi struktural dengan fungsional, jumlah PNS di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat dikategorikan sebagai berikut: 

Table 3. 4.3 Posisi Structural Dan Fungsional Di Provinsi Riau 

Pejabat Fungsional 14.676 orang 

Laki- Laki 6.533 orang 

Perempuan 8.143 orang 

Pejabat Fungsional tertentu 6.084 orang 

Laki- Laki 3.462 orang 

Perempuan 2.622 orang 

Pejabat Fungsional umum 8.592 orang 

Laki- Laki 3.071 orang 

Perempuan 5.521 orang 

Pejabat Struktural 
 

Eselon I 1 orang 

Laki- Laki 1 orang 

Perempuan 
 

Eselon II 45 orang 

Laki- Laki 36 orang 

Perempuan 9 orang 

Eselon III 273 orang 

Laki- Laki 196 orang 

Perempuan 77 orang 

Eselon IV 846 orang 

Laki- Laki 539 orang 

Perempuan 307 orang 

(Sumber Riau.Go.Id Tahun 2018) 

 

4.4 Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

 4.4.1 Tugas PPID  

1. Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) 

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; 

b. Menyusun laopran pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi; 

c. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasi pengumpulan bahan informasi 

dan dokumentasi dari PPID Pembantu; 
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d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member 

pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; 

e. Melakukan verifikasi bahan infromasi dan dokumentasi publik; 

f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang 

dikecualikan; 

g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; 

h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh 

masyarakat; 

i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas 

pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh 

PPID Pembantu; 

j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau 

sesuai dengan kebutuhan; 

k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk 

dipublikasikan; 

l. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk 

mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan 

dokumentasi; dan 

m. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah. 

4.4.2 Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. 

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan 

kewenangannya;  
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b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan 

paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; 

c. Melakanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya; 

d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi  dan dokumentasi 

bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan 

mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; 

e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup 

komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi 

publik; dan 

f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan 

informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai 

dengan kebutuhan. 

  4.4.3 Fungsi PPID 

1.  Pelayanan Informasi; 

2.  Pengelolaan Informasi; 

3.  Dokumentasi Arsip. 

  4.4.4 Visi     

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk 

memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

   4.4.5 Misi     

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas. 
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2. Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan  

informasi. 

3. Meningkatkan kopetensi sumberdaya manusia. 

 

4.5 Profil Diskominfotik Provinsi Riau  

4.5.1 Kedudukan  

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau 

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

yang berkedudukan di bawah dan betanggung jawab kepada Gubernur 

melalui Sekretaris Daerah.  

4.5.2 Alamat  

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau  

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460 Pekanbaru  

Telepon : 0761 45505  

Email : diskominfo@riau.go.id  

Website : diskominfotik.riau.go.id 

VISI DAN MISI 

VISI  : Terwujudnya Layanan Komunikasi dan  Informatika yang handal dan 

berdaya saing   

MISI : Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

(good governance), efektif dan efisien, professional, transparan dan 

akuntabel”  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya maka 

dalam bab ini peneliti menarik kesimpulan dan memberikan saran – saran yang di 

harapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pegawai PPID Provinsi Riau 

serta masyarakat Provinsi Riau dan dapat memberikan perubahan dan perbaikan 

untuk kedepannya. 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Provinsi Riau sudah melakukan beberapa Upaya 

dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik yaitu :  

1. Mendirikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai 

dengan amanat yang tertera dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi 

Publik yang sudah di SK kan oleh Gubernur dan sudah dijalankan.  

2. Provinsi Riau melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik telah 

berhasil mendirikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

sebagai salah satu bukti keseriusan dalam melayani publik atau 

masyarakat dalam hal permintaan informasi publik. 

Selain itu juga ada faktor yang menyebabkan keberhasilan atas 

keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau, seorang Kepala Daerah dalam 

hal ini adalah Gubernur Provinsi Riau. yaitu Gubernur sangat berani untuk 

terbuka dan memberikan peluang bagi masyarakat unuk ikut berpartisipasi 

dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Riau. Adapun Peran 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pada sisi 

61 
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pemberian informasi, tidak adanya pengecualian bagi pemohon informasi, 

yang ingin memohon informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 

Provinsi Riau. Semua pemohon boleh mengajukan informasi selagi informasi 

tersebut tidak tergolong kedalam informasi yang dikecualikan. Sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

35 tahun 2010, Tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Infromasi dan 

Dokumentasi Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah.  

Namun tidak terlepas dari beberapa kendala yang di temui atau di 

rasakan langsung oleh Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) 

maupun Masyarakat yang melalukan proses permohonan informasi. 

Antaralain kendala yang di hadapi adalah  

1. keterlambatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) 

dalam menyediakan informasi. 

2. banyaknya ketidak puasan pemohon informasi dalam menerima jawaban 

informasi yang di ajukan sehingga terjadi sangketa pemohon informasi 

dengan termohon informasi, dan juga tidak sepenuhnya memberikan 

informasi atau informasinya tidak transparan dan terbuka. 

 

6.2 Saran 

Untuk dapat meningkatkan kualitas layanan dan mempertahankan 

prestasi atas keterbukaan Informasi Publik, maka penulis sedikit memberi 

saran dan pendapat untuk semua jajaran pemerintah Provinsi Riau baik PPID 

utama, PPID Pembantu bahkan Gubernur Riau. Ada baiknya jika usia 



63 
 

 

dokumen atau masa aktif dan berlaku sebuah dokumen di perjelas dan diatur 

dalam undang-undang. Sehingga memungkinkan pemohon informasi untuk 

dapat mengerti bahwa informasi yang ia butuhkan sudah tidak dapat diakses 

atau sudah tidak tersedia atau bahkan bukan dalam naungan atau wewenang 

Provinsi Riau maupun instansi manapun di lingkup Pemerintahan Provinsi 

Riau. Kemudian juga dokumen-dokumen yang menyangkut pada pemerintah 

Provinsi Riau baik yang baru maupun yang lama sudah terdata lengkap pada 

Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, sehingga 

PPID Utama muda dalam pemberian Informasi kepada pemohon informasi 

dan yang ingin memohon informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) pada Dinas Komunikasi Infromatika dan Statistik 

Provinsi Riau. Semua pemohon boleh mengajukan informasi selagi informasi 

tersebut tidak tergolong kedalam informasi yang dikecualikan. Kepuasan 

masyarakat atas layanan informasi yang mereka butuhkan Sudah tergolong 

baik. Masyarakat Sudah Bisa mengajukan permohonan keterbukaan 

Informasi Publik di Provinsi Riau melalui Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Provinsi Riau. 
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