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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Lahirnya UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) dilatar 

belakangi dan bergulirnya reformasi yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang 

mana keterbukaan informasi sebagai konsekuensi negara demokrasi dalam mewujudkan 

penyelenggaraan negara yang baik dan menjadikan sarana mengoptimalkan pengawasan 

publik, dengan demikian peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dapat 

mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih transparan, efektif,efesien dan 

akuntabel. 

Dalam mendukung dan mengimplementasikan Undang – Undang tersebut, Dinas 

komunikasi informatika dan persandian kab. Sinjai perlu membentuk pejabat pengelolah 

informasi dan dokumentasi sebagai pusat informasi daerah dan sebagai bentuk 

transparansi kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat. Publik dapat dengan 

mudah bisa mengakses informasi secara terbuka tentang kegiatan pemerintah dan 

pembangunan daerah ini. Hal ini akan memebrikan kemudahan informasi bagi setiap 

pemohon informasi dan dokumentasi baik perseorangan, kelompok masyarakat, 

LSM,organisasi masyarakat, partai politik, maupun badan publik lainnya secara 

cepat,tepat waktu dan biaya yang ringan. 

B. Tujuan 

Tujuan dibentuknya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kab.sinjai ini adalah: 

1. Masing – masing satuan kerja mampu menyediakan, mengumpulkan, 

mendokumentasikan dan menyampaikan informasi tentang kebijakan dan produk unit 

kerjanya secara akurat dan tidak menyesatkan. 

2. Satuan kerja mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan 

menyampaikan bahan dan produk informasi secara cepat dan tepat waktu. 

3. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi mampu memberikan pelayanan 

informasi secara tepat dan tepat waktu dengan biaya ringan dan sederhana. 

 



C. Sasaran dan Target 

Sasaran  yang ingin dicapai adalah penyebaran informasi setiap agenda dan kegiatan 

pemerintah daerah kabupaten sinjai. 

Target seluruh masyarakat kabupaten sinjai serta seluruh masyarakat yang 

membutuhkan informasi. 

D. Hasil Yang Diharapkan 

Dengan terbentuknya PPID Kab. Sinjai ini mengharapkan semakin tersebarnya informasi 

mengenai pembangunan dan kebijakan pemerintah Kab.Sinjai keseluruh masyarakat. 

  



BAB II 

PELAKSANAN KEGIATAN 

A. Hasil Yang Dicapai 

1. Telah melakukan pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai instansi 

(rincian terlampir) 

2. Telah melakukan pelayanan informasi kepada masyarakat yang ingin 

mendapatkan informasi tentang informasi pemerintah daerah Kabupaten(rincian 

terlampir) 

3. Selama melakukan pelayanan informasi tidak pernah terjadi sangketa informasi. 

B. Kendala Yang Dihadapi  

Selama melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelola dan pelayanan 

informasi, masih terdapat kendala – kendala yang membuat kegiatan terhambat :  

1. Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antara petugas pencari data instansi. 

2. Petugas pengumpul, pengelolah dan pelayanan informasi masih kurang 

profesional dalam melaksanakan kegiatan. 

3. Masih kurangnya pengetahuan dan pengelolahan data sehingga pemanfaatan 

website masih belum maksimal. 

  



BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Pejabat pengelolah informasi dan dokumentasi pemerintah kabupaten 

sinjai telah melakukan kegiatan pencarian data di beberapa instansi dan telah 

mendokumentasikan data yang diterima. Petugas yang telah melakukan 

pelayanan informasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi 

kabupaten sinjai. 

B. Saran  

1. Petugas memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang 

memerlukan informasi. 

2. Petugas pemberi informasi lebih banyak membaca agar mengetahui 

banyak informasi yang mungkin akan dibutuhkan oleh masyarakat. 

3. Petugas pemberi informasi melakukan pelayanan secara baik, ramah, dan 

sopan. 
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