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ABSTRAK 
 

Judul Tesis: AKSESIBILITAS INFORMASI PENDIDIKAN DI KOTA 
BANDUNG (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kota Bandung) 
Oleh : Gilang Perdana Tresna 210120110507 
Magister Program Studi  Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung 
 

Aksesibilitas informasi pada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi) di Kota Bandung dapat dibilang sangat terbuka, tetapi pada PPID 
Dinas Pendidikan Kota Bandung, masih dirasa kurang efektif, terlihat dari banyaknya 
jumlah permohonan informasi pendidikan. Pemahaman serta sosialisai keberadaan 
media informasi pendidikan dapat menimbulkan konflik/sengketa informasi 
pendidikan, terjadi karena kurangnya informasi serta penanganan informasi yang 
belum bisa dipenuhi serentak. Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa dengan 
adanya proses komunikasi menyebabkan setiap masyarakat membentuk norma-norma 
dan kebudayaan, sebab informasi merupakan sesuatu yang dapat mengurangi 
ketidakpastian. Penelitian ini akan menganalisis aksesibilitas informasi pendidikan 
yang dilakukan personel PPID di Dinas Pendidikan Kota Bandung, berdasarkan teori 
interaksi simbolik dalam proses komunikasi. 

Penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Bandung terkait 
aksesibilitas informasi pendidikan, peneliti menggunakan metode dengan jenis studi 
kasus instrumen tunggal. Penelitian studi kasus intrumental (instrumental case study) 
adalah penelitian studi kasus yang dilakukan dengan meneliti kasus untuk 
memberikan pemahaman mendalam atau menjelaskan kembali suatu proses secara 
generalisasi. Teknik penelitian yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, 
dan studi dokumentasi.  Key Informan penelitian ini melibatkan dua orang staff PPID 
Dinas Pendidikan Kota Bandung dan 12 narasumber dari kalangan masyarakat yang 
memeiliki kriteria sesuai untuk dapat membantu penelitian tentang aksesibilitas 
informasi pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Bandung.  

Berdasarkan hasil penelitian, masing-masing narasumber memiliki 
pemahaman yang beragam mengenai PPID, dengan tingkat pengetahuan yang 
bervariasi, dan tidak tergantung berdasarkan latar belakang pendidikan dan 
pekerjaannya. Ditemukan bahwa minat masyarakat kota Bandung terhadap informasi 
pendidikan dilandasi atas motivasi yang berkaitan dengan; pekerjaan, agar 
memberikan informasi yang tepat, sebagai salah satu materi berita, agar dapat 
memanfaatkan kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan kualitas hidup (sertifikasi, 
beasiswa), mendapatkan hak sebagai warga Negara, agar tidak tertinggal informasi, 
ikut lelang/ pengadaan, dan untuk monitoring & cross check. Ketidaktahuan tentang 
PPID dapat memicu timbulnya sengketa atau konflik. Kendala-kendala yang 
dirasakan narasumber dalam mengakses informasi adalah informasi terlalu 
memperhatikan golongan, informasi terbatas dan kadaluarsa, informasi tidak merata,  
terlambat, waktu penantian yang tidak jelas, birokrasi berbelit-belit, ketinggalan 
informasi, dan prosedur panjang. 

 
Kata kunci: aksesibilitas, informasi, konflik, sengketa, pendidikan, PPID. 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
Thesis Title: ACCESSIBILITY OF INFORMATION EDUCATION IN 
BANDUNG (Case Study in Bandung City Department of Education)  
Arranged by : Gilang Prime Tresna 210120110507 
Master of Science Program of Communication University of Padjadjaran, Bandung 
 

Accessibility of information on the PPID (Regional Information Management 
Documentation) in Bandung can be practically very open, but the Department of 
Education PPID Bandung, still it is less effective, visible from the large number of 
requests for information education. Understanding and socialization of educational 
information media presence can lead to conflict / dispute educational information, 
due to the lack of information and the handling of information that can not be fulfilled 
simultaneously. Based on this statement it is clear that the presence of the 
communication process causes any form of society and cultural norms, because the 
information is something that can reduce the uncertainty. This study will analyze the 
accessibility of information education conducted in the Department of Education 
personnel PPID Bandung, based on the theory of symbolic interaction in the 
communication process. 

Research conducted at the Department of Education related to the accessibility 
of information education, researchers using the case study method with a single 
instrument type. Instrumental case study (instrumental case study) is a case study 
conducted by examining the case to provide a deep understanding or explaining 
again a generalization process. The technique used in this study is through interview, 
observation, and study documentation. Key Informants of this study involved two staff 
PPID Bandung City Department of Education and 12 resource persons from the 
community who have the appropriate criteria to be able to help the research on the 
accessibility of information education in Bandung City Department of Education. 

Based on the results of the study, each speaker has a diverse understanding of 
the PPID, with varying levels of knowledge, and not dependent based on educational 
background and work. It was found that the public interest in the city of Bandung to 
education based on the information related to motivation; work, in order to provide 
accurate information, as a matter of news, to take advantage of government policies, 
to improve the quality of life (certification, scholarships), get the rights as citizens, so 
as not to get left behind, join the auction / procurement, and for monitoring & cross 
check. Ignorance of PPID can lead to disputes or conflicts. The constraints are 
perceived speaker in accessing information is information too much attention to 
groups, limited information and expiration, information is uneven, too late, the 
waiting time is not clear, convoluted bureaucracy, missing information, and lengthy 
procedures. 

 
Keywords: accessibility, information, conflict, dispute, education, PPID.. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Konteks Penelitian 

 Aksesibilitas informasi pada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi) di Kota Bandung dapat dibilang sangat terbuka, tetapi pada PPID 

Dinas Pendidikan Kota Bandung, masih dirasa kurang efektif, terlihat dari banyaknya 

jumlah permohonan informasi pendidikan. Sejak diberlakukannya Undang Undang 

no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mewajibkan setiap 

badan publik yang ada untuk memiliki PPID. Di Kota Bandung, Dinas yang paling 

sering mendapatikan permohonan informasi adalah Dinas Pendidikan, Dinas 

Pendidikan Kota Bandung adalah dinas yang paling banyak membawahi lembaga-

lembaga pendidikan, diantaranya adalah SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri. Dalam 

periode tahun sebelumnya (2011-2012) Dinas Pendidikan Kota Bandung menangani 3 

(tiga) kasus yang masuk sampai ke ranah PTUN (pengadilan Tata Usaha Negara), 

yang dimenangkan oleh Dinas Pendidikan. Untuk periode tahun 2012-2013, Dinas 

Pendidikan Kota Bandung sedang menangani 3 (tiga) kasus yang masih berjalan dan 

ditangani oleh PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung beserta PPID Dinas 

Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bandung. 3 (tiga) kasus ini diharapkan 

tidak perlu sampai kedalam ranah PTUN. Dinas Pendidikan Kota Bandung menjadi 

yang terbanyak dalam memenuhi permohonan informasi setelah Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Bandung. 

 Dalam perjalannnya untuk melaksanakan amanat dalam Undang Undang 

no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pada tahun periode 2012-

2013, jumlah kasus sengketa informasi di Jawa Barat (Jabar) tertinggi dibandingkan 

provinsi lain di Indonesia. Menurut Ketua Informasi Pusat (KIP), Abdul Rahman 



 

Ma'mun, total kasus sengketa yang ditangani KIP sekitar 620. Sementara, kasus 

sengketa yang ditangani Komisi Informasi Daerah (KID) Jabar sekitar 250 kasus1.  

Tabel 1.1 Data jumlah pemohon informasi kepada pemerintah Kota Bandung tahun 2013 
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung 

 

NO DINAS/INSTANSI JUMLAH PEMOHON 
INFORMASI 

1 Inspektorat Kota Bandung 2 

2 Sekretaris Kota Bandung 1 

3 Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung 2 

4 Kecamatan Cidadap Kota Bandung 1 

5 Diskominfo Kota Bandung 7 

6 PD Kebersihan Kota Bandung 1 

7 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 1 

8 Dinas Kesehatan Kota Bandung 1 

9 Dinas Pendidikan Kota Bandung 13 

10 Dinas Bina Marga 1 

 

 Penetapan PPID di setiap badan publik tersebut merupakan amanah dari 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

Sebagaimana spirit awalnya, UU KIP diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata 

kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik, dan penguatan peran serta 

masyarakat dalam setiap pembangunan nasional. Akan tetapi, dalam penelitian ini, 

fokus utama yang akan dianalisis adalah; Bagaimana penanganan informasi di Dinas 

Pendidikan Kota Bandung, sangat diminati sehingga menarik banyak kalangan dari 

masyarakat yang menginginkan informasi pendidikan tersebut? Penelitian ini akan 

menganalisis penanganan konflik informasi pendidikan yang dilakukan personel 

PPID di Dinas Pendidikan Kota Bandung, berdasarkan teori interaksi simbolik dalam 

proses komunikasi. 

                                                
1 http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/12/06/27/m69myl-kasus-sengketa-
informasi-jabar-tertinggi, diunduh pada 13 oktober 2013 



 

1.2 Fokus Penelitian  

 Dalam penelitian ini, fokus utama yang akan dianalisis adalah; Bagaimana 

aksesibilitas informasi pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Bandung, sangat 

diminati sehingga menarik banyak kalangan dari masyarakat yang menginginkan 

permohonan informasi pendidikan tersebut? Penelitian ini menganalisis proses 

aksesibilitas informasi pendidikan yang dilakukan personel PPID di Dinas Pendidikan 

Kota Bandung, berdasarkan teori interaksi simbolik dalam proses komunikasi. 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Adapun pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengapa informasi pendidikan di Kota Bandung dianggap menarik oleh 

masyarakat pemohon informasi, sehingga jumlah permohonannya tinggi? 

2. Bagaimana perlakuan informasi pendidikan menurut pihak PPID Dinas 

Pendidikan dan Masyarakat pemohon informasi? 

3. Bagaimana aksesibilitas informasi pendidikan di Dinas Pendidikan Kota 

Bandung? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk :  

1. Mengetahui fakta dan penyebab informasi pendidikan di Kota Bandung 

dianggap menarik oleh masyarakat pemohon informasi, yang 

menyebabkan jumlah permohonannya menjadi tinggi. 

2. Mengetahui perlakuan informasi pendidikan menurut pihak PPID Dinas 

Pendidikan dan Masyarakat pemohon informasi. 



 

3. Mengetahui aksesibilitas informasi pendidikan di Dinas Pendidikan Kota 

Bandung. 

 

1.5  Kegunaan Penelitian 

 1.5.1  Kegunaan Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

sumbangan bagi ilmu komunikasi, khususnya yang berkaitan antara 

konflik informasi dan interaksi simbolik, yaitu:  

1. Memahami tentang daya tarik sebuah topik bagi masyarakat, 

khususnya mengenai informasi pendidikan.  

2. Memahami perlakuan informasi yang menyebabkan 

sengketa/konflik.  

3. Memahami proses aksesibilitas sebuah informasi terhadap 

khalayaknya. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-

penelitian sejenis. 

 1.5.2  Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami dan 

meningkatkan kinerja personel PPID sebagai pemberi pesan sehingga 

dapat menekan angka kasus konflik/sengketa informasi yang terjadi.  

 

 

 

 

  



 

1.6 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertanyaan Penelitian : 
1. Mengapa informasi 

pendidikan di Kota 
Bandung dianggap 
menarik oleh masyarakat 
pemohon informasi, 
sehingga jumlah 
permohonannya tinggi? 

2. Bagaimana perlakuan 
informasi pendidikan 
menurut pihak dari PPID 
Dinas Pendidikan dan 
Masyarakat pemohon 
informasi? 

3. Bagaimana aksesibilitas 
informasi pendidikan di 
Dinas Pendidikan Kota 
Bandung? 
 

Konteks Penelitian : 
1. Di Kota Bandung, Dinas 

yang paling sering 
mendapati permohonan 
informasi adalah Dinas 
Pendidikan. 

2. Undang Undang no.14 tahun 
2008 tentang keterbukaan 
informasi publik membuka 
peluang bagi masyarakat 
untuk mendapatkan akses 
informasi. 

3. informasi pendidikan di 
Kota Bandung sangat 
diminati sehingga menarik 
banyak kalangan dari 
masyarakat yang 
menginginkan informasi 
pendidikan tersebut 

 

Teori : 
Interaksi simbolik 
(George Herbert Mead) 
menyatakan bahwa 
komunikasi manusia 
berlangsung melalui 
pertukaran simbol serta 
pemaknaan simbol-
simbol tersebut. Berikut 
Konsep-konsep dari 
permikiran Mead terkait 
penelitian: 
1. Prioritas sosial 
2. Tindakan 
3. Symbol 
4. Gesture 
5. Pikiran (Mind) 
6. Diri (Sel)f 
7. Masyarakat (Society) 
 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu 
memahami dan meningkatkan kinerja personel 
PPID sebagai pemberi pesan sehingga dapat 
menekan angka kasus konflik/sengketa 
informasi yang terjadi. 



 

BAB II 

TINJAUAN LITERATUR 

2.1. Review Penelitian Sejenis 

 Terdapat beberapa referensi penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan dan 

dijadikan referensi oleh peneliti untuk memperkuat kajian penelitian yang ada 

mengenai Aksesibilitas Informasi Pendidikan Kota Bandung (Studi Kasus di Dinas 

Pendidikan Kota Bandung), sehingga aspek yang belum atau kurang tersentuh dalam 

penelitian terdahulu dapat dilakukan dalam penelitian kali ini. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
 

Nama Peneliti Judul Penelitian 
Herda Prabadipta 
(2013) 

Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur (Studi Kasus 
Sengketa Informasi Publik) 

Emi Sukmiyati 
(2013) 

Komunikasi Pelayanan Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal 
oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung (Studi 
Kasus Mendirikan Rumah Tinggal di Kawasan Pluncut Kota 
Bandung) 

Syafrian Himawan 
(2013) 

Kredibilitas Petugas Loket dalam Melayani Pemohon 
Sertifikat Tanah (Studi Kualitatif di Bidang Pertanahan 
Nasional Kota Bandung) 

Seane Stevany 
Wattimury (2011) 

Pengaruh Tingkat Kredibilitas Narasumber Terhadap Perilaku 
Wajib Pajak (Kasus Penyampaian Program Sosialisasi 
Pelayanan Pajak Pratama Ambon. 

 

2.2. Landasan Teoritis 

2.2.1. Interaksi Simbolik  

Teori Interaksionisme Simbolik dikenalkan oleh George Harbert Mead 

(1863-1931). Teori interaksionisme simbolik mulai berkembang pada 

pertengahan abad ke-20. Teori Interaksionalisme simbolik (symbolic 

interactionism) adalah pendekatan teoritis dalam memahami hubungan antara 

manusia dan masyarakat. Ide dasar teori interaksionisme simbolik adalah bahwa 

tindakan dan interaksi manusia hanya dapat dipahami melalui pertukaran symbol 

atau komunikasi yang sarat makna.  



 

 
 
2.3. Landasan Konseptual 

 2.3.1. Konflik 

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu 

dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah 

menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan 

lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi 

sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan 

tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar 

anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan 

hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. 

 2.3.2. Bentuk Konflik 

Sasse (1981) mengajukan istilah yang bersinonim maknanya dengan 

nama conflict style, yaitu cara orang bersikap ketika menghadapi 

pertentangan. Conflict style ini memiliki kaitan dengan kepribadian. Maka 

orang yang berbeda akan menggunakan conflict style yang berbeda pada saat 

mengalami konflik dengan orang lain. Sedangkan Rubin (dalam Farida, 1996) 

menyatakan bahwa konflik timbul dalam berbagai situasi sosial, baik terjadi 

dalam diri seseorang individu, antar individu, kelompok, organisasi maupun 

antar negara. 

 2.3.3. Pengendalian Konflik 

Konflik tidak akan terjadi apabila masyarakat dapat dikendalikan 

dengan baik, sehingga kerugian akibat dari konflik dapat ditekan sedemikian 

rupa. Ada tiga macam bentuk pengendalian konflik sosial, yaitu; Konsilisasi, 

Mediasi, dan Arbitasi. 



 

 2.3.4. Informasi 

Informasi merupakan salah satu kegiataan komunikasi. Pada umumnya 

penyampain informasi dikatakan sebagai kegiatan penerangan, karena hal ini 

merupakan istilah yang sering digunakan pengganti penerangan dalam 

kehidupan sehari-hari. Istilah ini dihubungkan dengan pengertian, penerangan 

dalam bahasa Inggrisnya dapat diartikan dengan Information. Untuk lebih 

jelasnya dikemukakan bahwa, Information berasal dari kata toinform, artinya 

menerangkan bahwa atau memberi penerangan.(Palapah, 1986:34)2. 

2.3.5. Informasi Publik 

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik  yang berkaitan  dengan  

penyelenggara  dan penyelenggaraan negara dan /atau penyelenggara dan 

penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU tentang 

Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kepentingan publik (Ketentuan Umum Pasal 1 (1))3. 

2.3.6   Sengketa Informasi Publik 

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan 

Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi 

Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan 

Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan4. 

 
 
 
 
 
                                                
2 Palapah, M. O dan Samsudin, Atang. 1986. Study Ilmu Komunikasi. Bandung: Penerbit Fakultas Ilmu 
Komunikasi UNPAD.  
3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 
4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 
Publik  



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yang 

merupakan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek 

seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi atau suatu situasi sosial. 

Pada penelitian ini, yang digunakan adalah penelitian kualitatif studi kasus. 

Secara umum, pengertian-pengertian studi kasus mengarah pada pernyataan 

bahwa, sesuai dengan namanya, penelitian studi kasus adalah penelitian yang 

menempatkan sesuatu atau obyek yang diteliti sebagai kasus.Penelitian studi 

kasus merupakan penelitian yang dilakukan terhadap obyek atau sesuatu yang 

harus diteliti secara menyeluruh, utuh dan mendalam. Dengan kata lain, kasus 

yang diteliti harus dipandang sebagai obyek yang berbeda dengan obyek 

penelitian pada umumnya. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Proses  pengumpulan  data  dalam  sebuah  penelitian  dapat  melalui  beberapa  

tahapan.  Tahapan    pengumpulan  data  antara  lain:  

1. Menetapkan  batas-‐batas  penelitian  

2. Mengumpulkan   informasi   melalui   pengamatan,   wawancara,   dokumen   dan  

bahan-‐bahan  visual  

3. Menetapkan  aturan  untuk  mencatat  informasi.  (Creswell,  2002:139)  

Tahapan   tersebut   dapat   dilakukan   secara   berkelanjutan,   sebab   mempunyai  

ketergantungan   satu   sama   lain.   Sebelum   peneliti   masuk   ke   point   ke   dua   dalam  

langkah   tersebut,   peneliti   harus   menetapkan   batas-‐batas   penelitian,   begitu  

seterusnya.   Hal   tersebut   dilakukan   agar   data   yang   telah   diperolah   dapat  

menghasilkan  hasil  yang  maksimal.  



 

     Setelah   memahami   langkah-‐langkah   dalam   pengumpulan   data,   peneliti  

harus   mengetahui   teknik   pengumpulan   data.   Adapun   teknik-‐teknik   pengumpulan  

data  dalam  penelitian  ini  adalah  :  

1. Wawancara  

2. Observasi  

3. Studi  Dokumentasi  

3.3 Teknik Penentuan Key Informan 

 Teknik penentuan Key Informan peneliti menggunakan teknik 

Purposive Sampling. Menurut Ruslan (2003:156) mendefinisikan Purposive 

Sampling sebagai “Pemilihan sample berdasarkan karakteristik tertentu yang 

dianggap mempunyai sangkut pautnya dengan karakteristik populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya”. Peneliti memiliki beberpa narasumber yang 

diambil dengan pertimbangan bahwa, para narasumber ini memeiliki kriteria 

sebagai sumber informasi yang dibutuhkan peneliti, berikut adalah Key 

Informan yang di dapat oleh peneliti : 

1. Ibu  Irvi,  staf  PPID  Dinas  Pendidikan  Kota  Bandung,  

2. Bapak  Dadang  Iradi,  Sekertaris  PPID  Dinas  Pendidikan  Kota  Bandung,  

3. Khalayak/Masyarakat   pemohon   informasi   pendidikan   di   Dinas   Pendidikan  

Kota   Badung,   berdasarkan   kriteria   yang   peneliti   tentukan,   yaitu;   Guru,  

Reporter/Wartawan,   Orang   tua   siswa,   pengajar   bimbingan   belajar,   dan  

lainnya.      Berikut   narasumber   khalayak/masyarakat   pemohon   informasi  

pendidikan;  

a) Ratna  Shinta  Sukowati  Suwarto,  Mahasiswi  S2  UPI,  sebagai  guru  SMA  2  

Cianjur,  

b) Dra  tati  Setiawati,  lulusan  S1  Pendidikan,  sebagai  guru  SMK  2  Bandung,  



 

c) Gintar  Roseptiadin,  lulusan  D3,  sebagai  reporter  media  berita  cetak  dan  

online  “inilah  koran”  di  Kota  Bandung,  

d) Fedy  Fadilah,  lulusan  S1,  sebagai  guru  SMUN  24  Bandung,  

e) Udaya,  lulusan  SMA,  sebagai  tenaga  pengajar  SMA,  

f) Elli,  lulusan  SMA,  sebagai  ibu  rumah  tangga  dan  orang  ua  siswa,  

g) Dewi,  lulusan  S1,  sebagai  pengajar  guru  SD,  

h) Maftuhah,  lulusan  S1,  sebagai  guru  SMA,  

i) Marina,  lulusan  S1,  sebagai  wiraswasta  dan  orang  tua  siswa,  

j) Agus,   lulusan   S2,   sebagai   tenaga   pengajar   bimbingan   belajar   serta  

trainer,  

k) Endang,  lulusan  S1,  sebagai  kepala  sekolah  TK  dan  orang  tua  siswa,  

l) Yayan  Suryana,  lulusan  S1  Pendidikan,  sebagai  guru  dan  orang  tua  siswa.  

3.4  Teknik analisis Data 

 Data yang berhasil penulis kumpulkan dari lapangan kemudian 

ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, lalu disajikan dalam 

bentuk naratif sesuai dengan masalah yang sedang dibahas. Analisis data 

merupakan proses kegiatan pengolahan hasil penelitian, mulai dari 

menyusun, mengelompokkan dalam kategori sejenis, menelaah, dan 

menafsirkan data dalam serta hubungan antar konsep dan merumuskannya 

dalam hubungan antara unsur-unsur lain agar mudah dimengerti dan 

dipahami. Hasil wawancara pada konstruksi pertama yang telah 

dideskripsikan kemudian penulis sederhanakan pada konstruksi kedua 

yang menjadi temuan dan ciri khas penelitian ini. 

3.5 Teknik Pengujian Keabsahan Data 

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 



 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuannya adalah ntuk 

mempertinggi tingkat kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan di Dinas 

Pendidikan Kota Bandung.  

3.6 Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan pada Kantor Sekretariat PPID Dinas 

Pendidikan Kota Bandung,  50Jalan Jendral Ahmad Yani No. 239 Bandung. 

Dengan target penelitain selesai pada awal bulam Januari tahun 2014. 

3.7 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tahap persiapan dan penjajakan. 

Adapun waktu penelitian yang direncanakan oleh peneliti yakni dimulai 

Bulan Oktober 2013 hingga Maret 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian 

 Jawatan Pendidikan di Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 yang 

diberlakukan termasuk di Jawa Barat. Jawatan Pendidikan memiliki tugas pokok 

untuk menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah, Pendidikan 

Masyarakat di seluruh Jawa Barat. Dalam penelitian ini, deskripsi mengenai Dinas 

Pendidikan Kota Bandung lebih memfokuskan kepada konflik informasi yang terjadi 

antara Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan Khalyak atau pemohon informasi 

pendidikan. 

4.2. Deskripsi Narasumber Penelitian  

 Narasumber yang terdapat dalam penelitian ini terdiri atas narasumber yang 

berasal dari kalangan PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung, yaitu ;  Bpaka Dadang 

Iradi selaku sekertaris, serta ibu Irvi Agustina selaku staff Dinas Pendidikan Kota 

Bandung. Sedangkan narasumber dari khalayak masyarakat adalah digambarkan dari 

nama, latar belakang pendidikan, dan pekerjaannya saat ini, terdapat 12 narasumber 

khalayak yang peneliti teliti. 

4.3. Hasil Temuan Penelitian  

Fakta dan Penyebab Informasi Pendidikan di Kota Bandung dianggap Menarik 

Oleh Masyarakat Pemohon Informasi. 

 Sebagian besar masyarakat/ khalayak sebagai pemohon informasi pendidikan 

Kota Bandung telah memahami makna informasi publik. pendapat narasumber 



 

khalayak/pemohon tersebut dirangkum oleh peneliti, maka menurut pengertian 

pemohon, informasi pubik dapat disimpulkan sebagai:  

“Sebuah informasi yang dibuat oleh pemerintah  yang berwenang, dan dapat diakses 

oleh masyarakat dimanapun, kapanpun, siapapun, sehingga masyarakat dapat 

memperoleh informasi yang tepat dan benar secara transparan menurut haknya 

sebagai warga negara dan sebagai bentuk perwujudan pemerintahan yang 

demokratis.” 

Pendapat tersebut tidak keliru, karena mirip dengan definisi informasi publik itu 

sendiri, yaitu:  

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim 
dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik  yang berkaitan  dengan  penyelenggara  
dan penyelenggaraan negara dan /atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan 
Publik lainnya yang sesuai dengan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik serta 
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Ketentuan Umum Pasal 1 
(1))5. 
 Sedangkan narasumber dari staff PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung 

menambahkan, bahwa terdapat tiga jenis informasi publik, yaitu:  

a. Informasi  yang  harus  disampaikan  kepada  publik  secara  berkala  

b. Informasi  yang  serta  merta  (booming)  

c. Informasi  yang  diberikan  kepada  pemohon  informasi  

(Berdasarkan hasil wawancara dengan Irvianti Permata Agustina, S.Ikom, Staff PPID 

Dinas Pendidikan Kota Bandung).  

 Informasi publik adalah, jenis informasi yang bisa diakses oleh publik … ada 
informasi, kalau sesuai dengan undang-undang keterbukaan  informasi publik, 
ada tiga … ada tiga macem, ada informasi yang harus disampaikan kepada 
publik secara berkala, ada informasi eee informasi  serta-merta, itu yang 
disampaikan kepada masyarakat saat itu juga,  dan harus serta-merta gitu ya, 
harus booming! eee… contohnya kaya bencana… ada bencana, siaga apaa … 
misalnya kaya gitu, atau engga kaya kebakaran di SD apa, nah, kaya gitu, 
amit-amit… kemudian yang ketiga, informasiiii … tadi tehapa ya? Setiap saat 
ada, berkala sama… informasii yang dimohon oleh pemohon aja, ho’oh 
informasi itu. 

                                                
5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 



 

 

Masyarakat dapat mengakses informasi pendidikan melalui berbagai macam saluran, 

baik secara tradisional (datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan) maupun 

melalui akses secara online, salah satunya melalui Layanan Aspirasi Online 

(LAPOR). Menanggapi permasalahan sengketa informasi yang beredar luas di media, 

narasumber mengatakan bahwasannya informasi yang ada di media tersebut tidak 

sepenuhnya benar, dan sengketa informasi tersebut disebabkan karena masyarakat 

kurang memahami peraturan yang ada, dan tidak adanya klarifikasi  antara 

masyarakat sebagai pemohon dengan PPID, bahkan ada kecenderungan permasalahan 

langsung dipublikasikan ke media.  

 Dirasakan bahwa masyarakat kurang membuka diri terhadap peraturan, dan 

masyarakat cenderung memberikan tanggapan yang hanya apa adanya saja, tanpa ada 

usaha atau minat untuk menelusuri lebih lanjut tentang permasalahan yang ingin 

ditanyakan tersebut. 

  
Perlakuan Informasi Pendidikan menurut Pihak PPID Dinas Pendidikan Kota 

Bandung serta Masyarakat Pemohon Informasi. 

 Kendati informasi merupakan hal yang dijanjikan dalam era keterbukaan 

sebagai wujud penerapan good governance, akan tetapi kenyataannya pemohon 

belum bisa leluasa mendapatkan informasi yang diinginkannya. Bahkan, justru terjadi 

sengketa informasi yang terjadi antara pemohon dengan pejabat PPID Dinas 

Pendidikan Kota Bandung. Tidak semua pemohon memahami prosedur, tempat, dan 

persyaratan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengakses informasi. Dari dua 

belas (12) orang narasumber yang merupakan pemohon informasi, hanya enam (6) 

atau 50% saja yang memahami prosedur untuk mengakses informasi publik. Prosedur 

yang dimaksud adalah tempat untuk mengajukan permohonan (baik secara langsung, 



 

dengan cara datang ke kantor PPID maupun secara tidak langsung, dengan 

memanfaatkan media-media yang disediakan, seperti website, portal, telephone, dan 

lain sebagainya). 

 

Aksesibilitas Informasi Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Bandung. 

Berdasarkan wawancara dengan staff PPID Kota Bandung, maka ditemukan 

bahwa untuk mengakses informasi, masyarakat memiliki beberapa alternatif sebagai 

cara untuk berinteraksi dengan petugas. Cara-cara terebut adalah melalui email, 

datang langsung, melalui surat, dan melalui LAPOR (lapor.ukp.go.id). LAPOR  

adalah Laporan Aspirasi Online yang merupakan inisiatif baru yang diselenggarakan 

oleh Walikota Bandung bekerja dengan UKP (Unit Kerja Presiden) Kota Bandung 

dalam rangka peningkatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintahan, tanpa 

mengharuskan masyarakat untuk datang ke kantor Dinas Pendidikan. Idealnya, 

LAPOR termasuk saluran pelayanan informasi secara formal yang dilihat langsung 

oleh Walikota melalui tahapan pengolahan sebelumnya. Pengolahan tersebut adalah 

dari aspirasi mentah, diproses oleh admin yang kemudian dikelompokkan sesuai 

dengan permasalahannya,  dan didisposisikan ke masing-masing dinas SPKD masing-

masing. Seluruh aspirasi masyarakat tersebut dapat dipantau oleh Walikota.  

 

4.4.Analisis dan Pembahasan 

Dalam upaya mengkaji dan menganalisis studi kasus Aksesibilitas informasi 

pendidikan yang dilakukan personel PPID di Dinas Pendidikan Kota Bandung, maka 

penulis menggunakan kerangka analisis atau teori kerja menurut paradigma 

komunikasi, yaitu teori interaksi simbolik (Blumer; Mead) dan teori tindakan sosial / 

social action (Weber). Konflik atau sengketa informasi pendidikan yang terjadi dapat 



 

ditimbulkan dari gap antara pengetahuan masyarakat tentang prosedur, penanggung 

jawab, dan infromasi yang dimita dengan penanganganan yang diberikan oleh 

petugas. Masyarakat yang belum mengetahui prosedur yang sebenarnya, sementara di 

sisi lain petugas menganggap masyarakat telah mengetahui informasi tersebut dapat 

memicu potensi timbulnya konflik. Berdasarkan Tabel tentang Informasi Narasumber, 

dari 12 narasumber dari kalangan masyarakat, 5 orang (41%) narasumber memiliki 

pengetahuan yang rendah mengenai PPID; 5 orang (42%) narasumber memiliki 

pengetahuan yang tinggi tentang PPID; dan 2 orang sisanya (17%) hanya memiliki 

pengetahuan yang sedang mengenai PPID. Hal ini menandakan bahwa masing-

masing masyarakat memiliki pemahaman yang beragam mengenai PPID, dengan 

tingkat pengetahuan yang bervariasi. Ketidaktahuan tentang PPID dapat memicu 

timbulnya konflik.  

41%$
17%$

42%$

Tingkat(Pemahaman(tentang(PPID(
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Sedang$$
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Gambar 4.1 Persentase Tingkat Pemahaman Tentang PPID 
Sumber: Hasil Olahan Data (2014) 

 
Seperti yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, bahwa jumlah kasus 

sengketa informasi di Jawa Barat tertinggi dibandingkan propinsi lain di Indonesia6, 

dimana PPID Kota Bandung termasuk salah satu instansi yang terlibat dalam konflik 

tersebut. Konflik atau sengketa informasi terjadi karena permintaan informasi belum 

bisa didapatkan oleh pemohon. 

                                                
6 http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/12/06/27/m69myl-kasus-sengketa-
informasi-jabar-tertinggi, diunduh pada 13 oktober 2013 



 

 Ketidakmampuan petugas untuk memberikan informasi pada saat itu juga 

dianggap sebagai kecacatan atau kekurangan dalam pelayanan, sehingga kemudian 

mempengaruhi persepsi dan sikap pemohon terhadap pelayanan publik. Pemohon 

kecewa karena mereka terpaksa harus menunggu diterimanya informasi dalam jangka 

waktu tertentu yang tidak dapat dipastikan. Sementara, pejabat PPID hanyalah 

merupakan pihak yang bertugas untuk menyampaikan. Untuk menyampaikan 

informasi tersebut, pejabat harus melakukan konfirmasi pada pihak-pihak yang 

bersangkutan, sehingga dapat menyampaikan informasi yang valid dan akurat. Dalam 

proses untuk mendapatkan informasi tersebut, pejabat PPID pun belum tentu 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara cepat. Dikarenakan kesibukan pihak 

yang dimintai informasi atau karena ritme kerja yang kurang responsif, menyebabkan 

antrian permintaan informasi menjadi menumpuk. 

 
 

Gambar 4.2 Kendala dalam mengakses informasi 
Sumber: Hasil Olahan Data (2014) 

 
 Masalah waktu juga berkaitan dengan kepastian waktu yang diinginkan oleh 

pemohon dalam rentang permohonan informasi diberikan hingga informasi yang 

dibutuhkan itu dapat diakses oleh pemohon. Pemohon merasa waktu yang dijanjikan 



 

tidak ada hitungan yang pasti, misalnya dalam hitungan sekian hari. Selain waktu, 

ditemukan bahwa birokrasi dan peraturan tetap menjadi salah satu penyebab sengketa 

informasi. Pelayanan publik dikenal dengan adanya standar prosedur yang harus 

diterapkan, atau sering disebut dengan birokrasi. Walaupun pada era keterbukaan ini 

sudah terdapat komitmen untuk menyederhanakan prosedur, akan tetapi masyarakat 

masih belum puas dengan cara kerja pemerintah. 

 Ketidakmerataan informasi yang diberikan pun menjadi penyebab konflik 

informasi  yang terjadi. Seyogyanya, sebuah informasi disampaikan secara serentak 

agar dapat diakses oleh audience dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, distribusi 

informasi juga tergantung dari personel yang menyampaikan, media  yang digunakan, 

maupun kondisi penerimanya sendiri. Sebuah informasi bias saja diterima oleh 

penerima dengan cepat, tetapi juga lambat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pembahasan seperti yang telah 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut 

ini: 

1. Fakta dan penyebab informasi pendidikan di Kota Bandung dianggap 

menarik oleh masyarakat pemohon informasi di Kota Bandung.  

Menilik dari program pemerintah, bahwa dana pendidikan adalah 

termasuk dana APBN tertinggi, memicu perhatian masyarakat akan 

kucuran dana tersebut, dimana dana yang dikeluarkan pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah, sudah seharusnya dirasakan langsung oleh 

masyarakat. Menurut peneliti, masyarakat Kota Bandung telah memahami 

arti dari keterbukaan informasi publik sebagai program yang dilaksanakan 

oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), dimana 

pemahaman narasumber mengenai keterbukaan informasi dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

“Sebuah informasi yang dibuat oleh pemerintah  yang berwenang, dan 

dapat diakses oleh masyarakat dimanapun, kapanpun, siapapun, sehingga 

masyarakat dapat memperoleh informasi yang tepat dan benar secara 

transparan menurut haknya sebagai warga negara dan sebagai bentuk 

perwujudan pemerintahan yang demokratis.” 

Minat masyarakat kota Bandung terhadap informasi pendidikan 

dilandasi atas motivasi, yang menyebabkan masyarakat terdorong atau 



 

tergerak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang 

pendidikan, berikut motivasi yang dimaksud; yang berkaitan dengan 

pekerjaan, agar dapat memberikan informasi yang tepat, sebagai salah satu 

materi berita, agar dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah, untuk 

meningkatkan kualitas hidup (sertifikasi, beasiswa), mendapatkan hak 

sebagai warga Negara, agar tidak ketinggalan informasi, ikut lelang/ 

pengadaan, dan untuk monitoring & cross check.  

 

2. Perlakuan informasi pendidikan menurut pihak dari PPID Dinas 

Pendidikan dan Masyarakat pemohon informasi. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, didapati bahwa 12 narasumber 

dari kalangan masyarakat yang memeiliki kriteria dapat membantu 

penelitian, 5 orang (41%) narasumber memiliki pengetahuan yang rendah 

mengenai PPID; 5 orang (42%) narasumber memiliki pengetahuan yang 

tinggi tentang PPID; dan 2 orang sisanya (17%) hanya memiliki 

pengetahuan yang sedang mengenai PPID. Hal ini menandakan bahwa 

masing-masing masyarakat memiliki pemahaman yang beragam mengenai 

PPID, dengan tingkat pengetahuan yang bervariasi. Ketidaktahuan tentang 

PPID dapat memicu timbulnya konflik/sengketa informasi.  

PPID memiliki beragam media atau sarana komunikasi yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi. 

Menanggapi media yang disediakan oleh PPID Dinas Pendidikan Kota 

Bandung, menurut peneliti, media tersebut tidak dapat digunakan secara 

efisien karena keengganan masyarakat untuk melampirkan identitas ketika 

mereka akan meminta/ memberikan informasi, bahkan ketika dilakukan 



 

klarifikasi. Personel PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak dapat 

memproses permohonan yang tidak dilampiri dengan identitas, karena 

termasuk dalam kategori informasi yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan.  

3. Aksesibilitas Informasi Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota 

Bandung 

Berdasarkan hasil temuan pada lapangan oleh peneliti, untuk 

mengakses informasi, masyarakat memiliki beberapa alternatif sebagai 

cara untuk berinteraksi dengan petugas. Cara-cara terebut adalah melalui 

online media; email, dan LAPOR (lapor.ukp.go.id). Yang menurut 

khalayak/masyarakat dianggap kurang responsif, sebaliknya menurut 

personel PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung, khakayak/masyarakat 

dianggap kurang serius dalam memberikan informasi dikarenakan identitas 

dan kontak yang tercantum tidak disertakan atau tidak lengkap, bagi PPID 

Dinas Pendidikan kota Bandung, identitas dan kontak adalah syarat wajib 

prosedur pengajuan, serta menjaga tanggung jawab pemohon atas 

permohonanya. 

Sedangkan untuk offline media adalah; dengan datang langsung kepada 

kantor PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung, dimana dalam 

pelayanannya, pemohon informasi diberikan formulir terlebih dahulu 

untuk memberikan data-data pemohon yang kemudian dapat menuliskan 

tentang permohonan informasinya. Bagi pemohon informasi, penyediaan 

formulir dengan berbagai data yang harus dilampirkan, dianggap 

memberatkan, karena data yang ditulis terkesan memberikan terlalu 

banyak detail mengenai dirinya, terlebih domisili pemohon. Bagi PPID 



 

Dinas Pendidikan Kota Bandung, hal ini untuk menjaga pertanggung 

jawaban pemohon akan informasinya, terlebih permohonan yang menjurus 

kepada gugatan. Di sisi lain, PPID Dinas Pendidikan menjaga privasi 

pemohon, seperti yang diamanatkan berdasarkan undang-undang yang 

berlaku. 

Selain dengan mendatangi kantor PPID Dinas Pendidikan Kota 

Bandung, pemohon dapat mengajukan permohonan melalui surat yang 

ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung. Bagi masyarakat, cara 

ini dianggap lambat dan tidak efisien, sedangkan bagi PPID Dinas 

Pendidikan Kota Bandung, melalui surat, pihaknya akan memberikan 

balasan berdasarkan prosedur yang berlaku, seperti; maksimal tengat 

waktu pembalasan tanggapan. Hanya saja menurut PPID Dinas Pendidikan 

Kota Bandung, permohonan melalui surat, seringkali berisi permohonan 

atau gugatan yang didalamnya tidak tercantum jelas asal-muasal 

pengirimnya, hal ini menyulitkan PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung 

untuk membalas atau menanggapi surat yang diterimanya. Adapun, jelas 

pengirimnya, tanggapan dan pertanyaan kembali yang diberikan oleh PPID 

Diinas Pendidikan Kota Bandung, tidak mendapatkan respon dari 

pengirim. Bagi PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung, hal ini sering kali 

menjadi komunikasi 1 (satu) jalur, lebih sering mendapati tanpa dapat 

menanggapi, karena kitidakjelasan data pengirim. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti memberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut:  



 

1. Dinas Pendidikan merupakan lembaga yang menaungi kegiatan belajar 

mengajar  yang berguna untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Dinas Pendidikan tidak hanya memiliki arti penting 

bagi siswa, tetapi juga bagi penyelenggara pendidikan (sekolah, kepala 

sekolah, guru), dan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, setiap program, 

pengumuman, lelang, dan lain sebagainya harus disosialisasikan ke 

masyarakat sebagai user. Menilik adanya kasus-kasus sengketa  informasi 

yang terjadi di PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung, maka ada baiknya 

apabila PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung menyelenggarakan 

penelitian dalam bentuk survey secara langsung ke masyarakat sebagai 

pertimbangan/ masukan mengenai kinerja yang telah dilakukan, 

bagaimana kendala yang dijumpai di lapangan, menyamakan persepsi, dan 

lain sebagainya – sehingga nantinya dapat memberikan peningkatan 

strategi pelayanan dan perbaikan kinerja.  

2. Dalam mengemban tugas sebagai petugas PPID, sebaiknya personel lebih 

dapat memperhitungkan, berdedikasi, dan melibatkan hati dan empati, 

karena petugas PPID adalah pelayan publik, yang mencerminkan citra dari 

pemerintah itu sendiri. Keberhasilan atau kegagalan penanganan yang 

diberikan oleh petugas akan mempengaruhi citra pemerintah, terlebih 

dalam upaya untuk mewujudkan good governance, khususnya keterbukaan 

informasi. Apabila dalam menghadapi masyarakat yang awam terhadap 

prosedur dan birokrasi, sebaiknya petugas dapat lebih memaklumi karena 

memang sosialisasi mengenai tata cara permohonan informasi belum dapat 

dipahami secara merata oleh masyarakat. Sikap yang kooperatif dan 

empati akan memperkecil gap yang dapat menimbulkan konflik.  



 

3. Sebagai pekerjaan rumah bagi PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung, 

agar dapat merealisasikan keterbukaan informasi publik, maka sosialisasi 

seyogyanya dapat lebih ditingkatkan lagi, baik secara langsung maupun 

melalui media-media yang dapat diakses oleh masyarakat dengan cara 

penyampaian yang luwes dan komunikatif. Meski media yang digunakan 

menurut peneliti sudah cukup, pada kenyataannya masyarakat masih 

mengaggap bahwa media –media yang disediakan oleh PPID masih 

kurang ‘didengar’, maka menurut peneliti, PPID harus dapat bekerjasama 

dengan pihak-pihak lainnya, termasuk pihak swasta, yaitu sebagai media 

partner, agar informasi dan keberadaan informasi diketahui lebih luas dan 

dapat dijangkau oleh masyarakat. 
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PEDOMAN OBSERVASI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG 
 
Pelayanan petugas PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung atas informasi yang 
diberikan kepada pemohon informasi : 

-‐ Sambutan dari petugas 
-‐ Kecekatan petugas 
-‐ Bentuk responsif petugas 
-‐ Cara penyampaian petugas atas informasi 
-‐ Sejauh mana dapat melakukan percakapan 
-‐ Bagaiman tingkat emosi dalam memberikan pelayanan 

 
Sikap pemohon informasi terhadap petugas PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung : 

-‐ Karakter pemohon secara umum 
-‐ Cara penyampaian pengaduan 
-‐ Bentuk perhatian terhadap informasi yang diberikan 
-‐ Bentuk penerimaan informasi yang diberikan 
-‐ Bentuk pengertian informasi yang diberikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PEDOMAN WAWANCARA TERKAIT PERMOHONAN INFORMASI 
PENDIDIKAN 
 
Pertanyaan kepada Sekertaris PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung 

-‐ Nama? 
-‐ Berapa petugas yang bekerja? 
-‐ Apa yang menyebabkan tentang fenomena bahwa Disdik menjadi dinas 

yang terbanyak mendapatkan pemohon informasi? 
-‐ Bagaimana proses permohonan informasi di Dinas Pendidikan? 
-‐ Media apa saja yang digunakan untuk melakukan penyebaran 

informasi/sosialisasi? 
-‐ Dalam media yang digunakan, efektifkah?apa efek yang didapat? 
-‐ Bagaimana koordinasi dengan pihak lain yang terkait, dalam 

menyelesaikan masalah?dari pusat bagaimana? 
-‐ Apa saja kendala yang didapat? 

 
Pertanyaan kepada Staf PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung 

-‐ Nama? 
-‐ Latar belakang pendidikan Anda? 
-‐ Siapa yang menunjuk Anda sebagai staf di sini? 
-‐ Adakah pembekalan yang diberikan, terkait pekerjaan Anda? 
-‐ Waktu kerja Anda? 
-‐ Bagaimana pemahaman Anda tentang informasi publik pada Dinas 

Pendidikan Kota Bandung? 
-‐ Bagaimana interaksi petugas dengan para pemohon informasi? 
-‐ Kendala apa yang biasa didapat? 
-‐ Bagaimana menyikapi pemohon yang dirasa sulit menerima apa yang telah 

diberikan oleh petugas? 
  
 
 
Pertanyaan kepada Kkhalayak/Pemohon Informasi pendidikan 

-‐ Nama? 
-‐ Latar belakang pendidikan? 
-‐ Pekerjaan? 
-‐ Apkah Anda mengetahui tentang Keterbukaan Informasi Publik? 
-‐ Dapat dijelaskan secara singkat pemahaman Anda atas Keterbukaan 

Informasi Publik ini?? 
-‐ Dari mana biasanya Anda mengetahui tentang informasi pendidikan? 
-‐ Apakah Anda mengetahui kemana untuk dapat mengajukan keluhan atau 

keterangan lainnya, menyangkut aturan/regulasi yang berlaku? 
-‐ Apakah Anda mengetahui prosedurnya? 
-‐ Adakah kendala yang sering didapati untuk memperoleh informasi 

pendidikan ini? 
  
 
 
 



 

HASIL WAWANCARA 
 

 
 

Wawancara Bersama Sekertaris PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung 
Bapak Dadang Iradi. 

 
Wawancara bersama Sekertaris PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung. 

-‐ Nama? 
 Nama, Dadang Iradi 
 

-‐ Berapa petugas yang bekerja? 
Pegawai? (iya, untuk PPID) oh, untuk PPID, pegawai PPID mah, kita 
hanya, yang spesifik hanya berdua, Ibu Irvi sama Ibu Fitri, meskipun 
kita juga minta bantuan ke… 1 orang staff setiap bidang, jadi di tiap 
bidang ada satu-satu, kurang lebih begitu. (menurut Bapak itu sudah 
memadai?) emnnn, kalau melihat volume emnn dan… apa namanya, 
jumlah informasi yang harus, ataupun komunikasi yang harus dijalin, 
nampaknya belum begitu memadai, jadi mungkin kedepan, kita akan 
lebih me… melembagakan kegiatan ini sehingga lebih representatif 
termasuk emnn… jobdesk-nya, termasuk jumlah personilnya, termasuk 
wilayah garapannya, karena kan… ya, sekarang masih boronganlah, 
jadi semua urusan emnn ya semua ditangani oleh ke-dua orang itu. 
 

-‐ Bisa dijelaskan secara singkat tentang fenomena bahwa Disdik 
menjadi dinas yang terbanyak mendapatkan pemohon informasi? 

 Ya, dilihat yang pertama eee… kita melihat di media massa-lah 
misalnya, media massa kan rata-rata hampir semua koran, itu 
menyiapkan halaman khusus untuk pendidikan, itu yang pertama. Jadi 
kan otomatis… itu untuk media massa Kota bandung ya… ya otomatis 
kan beritanya banyak tentang Kota Bandung dan disitu juga muncul 
variatif eee… pemberitaan, jadi ada pemberitaan yang sifatnya eee… 
complain, ada pemberitaan yang sifatnya protes, ada juga pemberitaan 



 

yang supporting terhadapat program kita, jadi  variatif, jadi disitu, 
banyak kemudian eee… antisipasi kita, merespon berbagai 
pemberitaan itu supaya, katakanlah masyarakat tidak menjadi 
bingung… aaaa, jadi eee… itu yang pertama yang dikasihnya. 
Yang kedua, program Pak Wali. Program Pak Wali itu sekarang kan 
ada tentang, apa… dikasi LAPOR ya? bagaimana publik atau 
masyarakat bisa cepat, bisa real-time menyampaikan aspirasinya, 
complain-nya, pertanyaannya kepada pemerintah, kepada Pak Wali. 
Dan kalau sudah Pak Wali ya, di forward ke kita kalau menyangkut 
pendidikan dan itu cukup banyak, rata-rata satu-dua … satu-dua 
pertanyaan setiap hari ada tentang pendidikan, baik yang sifatnya 
pertanyaan, complain, ataupun sekedar hanya ingin tahu informasi. 
 

-‐ Jadi kalau untuk penyebaran informasi dari Dinas Pendidikan 
sendiri? 

Nah, untuk penyebaran informasi sendiri, kita memang berupaya 
merespon ya, dari masyarakat, dari luar. Dan yang kedua juga kita 
sedang dan terus me… mengembangkan website kita kan, jadi website 
disdik sudah dibuat sejak tahun kemarin, ya meskipun kita belum 
optimal dalam pemberian informasinya atau me-upload berita-
beritanya, tapi kita mencoba tahun ini jauh-jauh lebih tersistematis, 
terkoordinir, dan tertangani oleh operator yang khusus… jadi sekarang 
ini tuh, tahun ini belum… belum sepesifik kita punya, “oh, kamu 
duduk disini, tangani ini, blablabla” nah, kita masih belum… sifatnya, 
eee… borongan, sifatnya yang, apa namanya… apapun juga, gitu. 
Apapun di-handle aja gtu. 
 

-‐ Sebelumnya Bapak sebutkan bahwa di media massa ada kolom 
khusus, lalu ada LAPOR yang online dan twitter, selain itu ada media 
yang lain ga?  

Kita suka dipanggil ke radio, ke tv, tapi sifatnya insidental gitu yah… 
tidak begitu sering, tapi kalo pertanyaan melalui on-air, emnn… radio 
itu sering, hampir… ya setiap saat pasti selalu adalah,  setiap hari dari 
berbagai radio apapun, gitu kan ya? kita… itu sering kali kita ditanya 
tentang apapun dari masyarakat. 
 

-‐ untuk sosialisai tentang informasi pendidikannya sendiri dari Dinas 
Pendidikan? 

eeee… sementara yang kita lakukan kan, jelas sosialisai ini melalui 
rapat kerja ya… jadi kita rutin mengadakan rapat kerja dengan para 
kepala sekolah, dengan satuan-satuan pendidikan termasuk non-formal 
dalam rangka menginformasikan  berbagai perkembangan eee… 
terutama regulasi, aturan, misalnya sekarang kan tentang ujian 
nasional… sekarang sibuk kurikulum 2013, sebentar lagi juga kita akan 
menginformasikan tentang PPDP. 
Pasti, kita akan mencoba berbagai upaya ya… jadi kan sosialisai ini, 
ada yang dilakukan intern oleh kita, juga kerja sama dengan yang 
lain… jadi, seperti dengan KPK juga kita kerjasama… dengan 
kepolisian, kita kerjasama… menyangkut geng motor, menyangkut 
narkoba, dengan badan narkotika, eeee… dengan UNPAD, masalah 



 

reproduksi, pergaulan sek bebas, itu bagian-bagian yang terus kita 
koordinasikan. 
Disdik sendiri umumnya adalah… melakukan sosialisasi melalui rapat 
kerja ataupun melalui surat edaran, jadi apapun berita-berita, info-info 
terbaru pasti kita lakukan melalui atau menyebarkannya ke seleuruh 
sekolah terutama. (seluruh sekolah dan media juga?) ee… kalau 
media kita masih… tidak… belum tentu, belum tentu kita sama media, 
jadi misalnya tentang berita…  sekarang kan tentang pengumuman 
sertifikasi… nah, kita tidak ke media, cukup nanti kita berikan surat 
edaran, sebar ke sekolah, atau kita tuangkan ke website kita, jadi secara 
online mereka bisa liat.  
(jadi ada spesifikasi tersendiri untuk disebarkan melalui media 
umum dan… jenis-jenis informasinya begitu?) iya, jadi kalo ke 
media kan umumnya kita merespon terhadap tren perkembangan dari 
si wartawannya sendiri, artinya gitu… tapi yang spesifik seperti 
“PENGUMUMAN…” nah, itu kita…tindakan itu pasti menyangkut 
anggaran, nanti kita seakan-akan pasang iklan nanti… jadi kita sedikit 
aga efisiensi, kita anggaran untuk itu tidak begitu besar, tidak ada 
bahkan. Nah, sehingga kita tidak bersifat, apa namanya… informatif, 
langsung melalui kolom terentu misalnya, tidak. 
 

-‐ Baik Pak, terimakasih atas waktunya, hehe. 
OKE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Wawancara bersama Staff PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung 
Ibu Irvi Agustina 

 
Wawancara bersama Staf PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung 

-‐ Nama? 
 Irvianti Permata Agustina, S.Ikom. 
 

-‐ Latar belakang pendidikan Anda? 
 Latar belakang pendidikan Saya, Sarjana Komunikasi, Jurusan 

Manajemen Komunikasi. 
 
-‐ Siapa yang menunjuk Anda sebagai staf di sini? 

 Ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang 
sebelumnya, oleh Bapak Oji Mahroji… tapi memang, Saya eee… SK-
nya itu sudah menjadi pranata humas di Dinas Pendidikan Kota 
Bandung, gitu.. 
 

-‐ Adakah pembekalan yang diberikan, terkait pekerjaan Anda? 
 Pembekalan kerja ya? Kalo untuk terkait keterbukaan informasi publik, 
ini ada, beberapa kali, eee… ada workshop-nya beberapa kali, ada  
realisasi tentang perundang-undangannya. 

 
-‐ Waktu kerja Anda? 
 Waktu kerja tetep, dari jam 8 sampai jam 4, standar yah…  (kalau ada 

misalkan… lembur gitu?) kalau Saya gini, eee… kebetulan disini 
informasi publik, kebijakan baru … kita pake twitter, jadi tuh kalaupun 
hari Sabtu-Minggu, dirumah, malem, sebelum tidur ya tetep aja dibales 
gitu… jadi, eee itu tapi tidak dihitung lembur, gitu … 

 



 

-‐ Bagaimana pemahaman Anda tentang informasi publik pada Dinas 
Pendidikan Kota Bandung? 

 Informasi publik adalah, jenis informasi yang bisa diakses oleh publik 
… ada informasi, kalau sesuai dengan undang-undang keterbukaan  
informasi publik, ada tiga … ada tiga macem, ada informasi yang harus 
disampaikan kepada publik secara berkala, ada informasi eee informasi  
serta-merta, itu yang disampaikan kepada masyarakat saat itu juga,  
dan harus serta-merta gitu ya, harus booming! eee… contohnya kaya 
bencana… ada bencana, siaga apaa … misalnya kaya gitu, atau engga 
kaya kebakaran di SD apa, nah, kaya gitu, amit-amit…  
kemudian yang ketiga, informasiiii … tadi teh apa ya? Setiap saat ada, 
berkala sama… informasii yang dimohon oleh pemohon aja, ho’oh 
informasi itu. 
 

-‐ Bagaimana interaksi petugas dengan para pemohon informasi? 
 Interaksi petugas untuk pemohon interaksi ini ada beberapa cara,  salah 
satunya… kalo misalnya sesuai dengan undang-undang memang kita 
sudah menyediakan, melalaui email, kemudian tatap muka langsung 
eee… satu lagi melalui lewat surat … suratnya yang suat ini ya, surat 
yang manual, gitu. Kalo  email kan lewat email yah… 
Teruss sekarang sih, ada tambahan lagi untuk keterbukaan informasi 
publik, jadii, eee… Walikota Bandung itu bekerja sama dengan UKP, 
Unit Kerja Presiden, eee… Kota Bandung ikut dalam upaya … apa ya, 
upaya, ini apa ya emnn… peningkatan komunikasi antara masyarakat 
dengan pemerintahan, nah … bentuknya, LAPOR, Layanan Aspirasi 
Online … LAPOR, Layanan Asprasi… apa lagi, P-nya? (ga tau saya 
juga, baru tau ini hehe) LAPOR, Layanan Aspirasi … lapor.ukp.go.id 
sip! Lupa lagi hehe … nah, itu disitu, selain bisa laporan, masyarakat 
juga bisa meminta informasi, apapun… (jadi tidak harus kesini?) 
Tidak harus kesini –kantor disdik—(berarti itu formal, masuknya?) 
Formal! Itu langsung dilihat oleh Walikota, jadi laporannya dimasukan 
dulu ke admin, lalu dari admin di disposisikan ke… sesuai dengan 
permasalahannya ya, di disposisikan ke dinas masing-masing, ke 
SKPD masing-masing, ato badan, kemudian emmn tapi semua itu bisa 
diliat oleh Walikota … 
Jadi, misalnya permohonan, ‘Saya bingung dengan apa bagaimana, 
mohon informasinya, blabalaba’ gitu misalnya… itu bisa. 
 

-‐ Kendala apa yang biasa didapat? Untuk yang langsung kesini –kantor- 
dengan online? 

Kalo… kendala yang online, eee kadang… masyarakat, ketika kami 
butuhkan informasi untuk validasi, itu suka enggan memberikan 
informasi… apa, enggan memberikan ID, sementara untuk standarnya 
itu, laporan yang bisa ditindak lanjuti adalah laporan yang bertanggung 
jawab, gitu…  
sementara ini kan, banyak yang bilang, “ada pungli disini!”, mana 
buktinya? Engga ada gitu … bapak dari mana? Boleh kami ini ga? Gak 
mau gitu …  (berarti tidak…  anonim gitu?) he-eh, anonim! Jadi 
susah, tapi kalo di LAPOR ini, anonim, bisa …  jadi hanya  admin 
yang tau, kita ga bakal bisa tau, misalkan kita yang di disposisikan 



 

tidak tau, tapi admin tau, itu pun eee… kalo isi permohonannya tidak 
sesuai, ato engga, kami minta klarifikasi, suka ga di bales… jadi, 
susah interaksinya, gitu… jadi hanya sebatas laporan, selesai aja! Ga 
mau diselesaikan sampai laporan ini beres gitu, jadi… eeee, bisa 
dibilang laporan masyarakat itu, jadi ga tuntas oleh kami, padahal kami 
butuh klarifikasi itu, untuk menuntaskan ini, tapi karena saat 
diklarifikasi tidak bisa… akhirnya yang bersangkutan engga mau, 
gitu… kalo itu yang lewat LAPOR. 
Nah, kalo yang lewat eee… permohonan informasi publik, lewat 
emnn… apa ini, dateng kesini… ada beberapa yang memang serius, 
minta informasi, ada yang hanyaa eeee mengisi formulir, ato engga 
menggambil formulir, kemudian mereka ga balik lagi, karena harus 
melampirkan ID, gituu… kalo yang memohon informasi ‘ini’nya jelas 
sih, mereka mau betul-betul butuh informasi, mereka lengkapi, gitu…  
 

-‐ Bagaimana menyikapi pemohon yang dirasa sulit menerima apa yang 
telah diberikan oleh petugas? Seperti tadi misalkan, tidak balik lagi, 
tidak memberikan identitas… kira-kira apa tindakannya dari 
petugas? 

 Kalo, eee identitas kan susah ya, karena apa, karena kalo dia dateng 
kesini, kan Saya engga ada tugas untuk menelusuri beliau ini siapa, 
gimana-gimana, engga. Jadi, itu merupaa… apa yah, menjadi suatu 
kendala yang kami anggap bahwa permintaan tersebut tidak serius, 
gituu. 
Jadi, sebetulnya bukan kendala sekali sih. (jadi itu mah prosedur ya? 
Jadi kalau misalkan ingin mengajukan pengajuan, identitas itu 
wajib, kalau tidak ada identitas tidak akan diproses.) he’eh, iya… 
paling mungkin kendalanya, emnn apa yah… informasi publik itu 
sebenarnya tidak ada kendala, emnn hanya, terkadang masyarakat 
enggan untuk berkomunikasi dengan pemerintahan, gituu… tapi, 
setelah dibukanya ruang publik seperti, melalui twitter, kemudian 
banyak di website, itu mereka sudah mulai memahami, apa yang 
dimaksud dengan informasi publik, kenapa informasi publik ini harus 
pake ID dan lain-lain, cuma itu doang sih sebenarnya, masalah ID 
doang, gitu. 
 

-‐ Tadi disebutkan tentang media yang digunakan, online dan twitter, 
interkasi pengaruhnya bagaimana?efektif kah? 

Sejauh ini, kalau di twitter cenderung efektif, karena begini,  ketika 
kita balas, mereka membalas lagi, kita sampaikan informasi, emnn… 
mereka berterimakasih, gituu. 
Kalo misalnya yang di yang… ya itulah, di twitter sama di LAPOR 
begitu. (berikut dengan penjelasnya di LAPOR?) iya penjelasannya, 
boleh liat aja di lapor.ukp.go.id nanti itu kalo disana ada yang  
Bandung, itu diii… apa namanya, itu kan lapor.ukp.go.id itu dipake 
oleh eeee seluruh kementrian dan lembaga di pemerintah pusat, nahh 
untuk pemerintah daerahnya baru Kota Bandung sama provinsi Jakarta 
aja DKI, provinsi DKI, gituu. Jadi, keliatanlah kalo Bandung mah, 
nanti bahasanya, kami yang menjawab apa dan lain-lain, gituu. 
 



 

-‐ Terimakasih sudah menyempatkan waktunya mbak Irvi. 
Udah, segitu doang?ada lagi? 
 

-‐ untuk wawancara ini adalah untuk mencari bentuk-bentuk yang 
dirasa ada perbedaan pendapat terhadap sesuatu, seperti persepsi atau 
pemahaman dari aturan umum yang mungkin dianggap salah oleh 
masyarakat, sehingga mereka datang dan menayakan langsung ke 
disdik, seperti itu kurang lebihnya. 

 
Ini deh, tambahan… masyarakat itu agak sulit membuka diri terhadap 
peraturan, jadi… mereka taunya eee… luarnya, ketika dijelaskan “Ooo 
gitu,toh.” Tapi ‘o gitu’ aja di depan. Jadi misalnya,  contoh sumbang 
gitu yah, sumbangan sekolah, itu boleh menurut undang-undang, ketika 
mereka dipaparkan, “oo bolehh, tohh.” Tapi begini loh bu caranya, 
kalau misalkan ibu tidak sanggup, begini  loh komunikasinya dengan 
kepala sekolah dan lain segala macem, gitu. 
(kadang itu yang suka sulit dari…) kadang itu yang jadi rame di 
media, tapi beliau-beliau ini, misalkan orang tua ini tidak mau 
klarifikasi dulu ke sekolah, tidak mau klarifikasi ke kami, akhirnya 
eee… berita yang disampaikan oleh media ini dimanfaatkan  oleh 
media-media yang… ya media yang, ga sepenuhnya media yang betul, 
ngerti kan yah? maksudnya media yang cenderung tidak eeee … 
menggunakan azas jurnalistiknya dengan baik, gitu. 
(jadi maksudnya, sebelum mereka –pemohon informasi- 
mengetahui, sudah daftar –mengisi formulir pengaduan- duluan 
kesini?) he’eh, maksudnya klarifikasilah dulu ke kami gitu, tanyakan 
bagaimana segala macemnya, boleh apa engga? Bolehh… pemantapan 
boleh ga? Boleh, karena pemantapan itu yang mintanya adalah orang 
tua, jumlah bera… jumlah-jumlahnya pun orang tua yang mengajukan, 
nah itu yang pemahaman-pemahaman ini yang harus dibangun 
sebenarnya mah.  
 

-‐ Baiklah… terimaksih atas tambahanya mbak Irvi. 
Sama-sama. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wawancara bersama Kkhalayak/Pemohon Informasi pendidikan 
Narasumber 1 

-‐ Nama? 
 Ratna Shinta Sukowati Suwarto. 
 

-‐ Latar belakang pendidikan? 
 Mahasiswa S2 UPI. 
 

-‐ Pekerjaan? 
 Guru SMA 2 Cianjur. 
 

-‐ Apkah Anda mengetahui tentang Keterbukaan Informasi Publik? 
 Ya. 
 

-‐ Dapat dijelaskan secara singkat pemahaman Anda atas Keterbukaan 
Informasi Publik ini?? 

 Hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi, ciri negara 
demokrasi salah satunya adalah setiap warga negara berhak 
mendapatkan informasi. 

-‐ Dari mana biasanya Anda mengetahui tentang informasi pendidikan? 
 Internet, TV, Seminar, dll. 
 

-‐ Mengapa anda berminat dengan informasi pendidikan? 
Karena berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai guru 
 

-‐ Apakah Anda mengetahui kemana untuk dapat mengajukan keluhan 
atau keterangan lainnya, menyangkut aturan/regulasi yang berlaku? 

 Badan Pengelola Informas? jujurnya mah ga tau, haha 
 

-‐ Apakah Anda mengetahui prosedurnya? 
 Engga. 
 

-‐ Adakah kendala yang sering didapati untuk memperoleh informasi 
pendidikan ini? 

 Gak ada kendala yang berarti sih cuma informasi di media terlalu 
memperhatikan golongan. 
Contoh; kurikulum 2013 yang sebenarnya belum bisa diterapkan di 
sekolah-sekolah, karena proyek pemerintah. Nah, proyek 
pemerintahnya gak di publish, hehehe. 
 

Narasumber 2 
-‐ Nama? 

 Dra Tati Setiawati 
 

-‐ Latar belakang pendidikan? 
 S1 Pendidikan. 
 

-‐ Pekerjaan? 
 Guru PKN SMA 2 Bandung. 
 



 

-‐ Apkah Anda mengetahui tentang Keterbukaan Informasi Publik? 
 Tau. 
 

-‐ Dapat dijelaskan secara singkat pemahaman Anda atas Keterbukaan 
Informasi Publik ini?? 

 Informasi-informasi yang berkaitan dengan orang banyak atau umum 
di dalam ruang publik untuk konsumsi publik pula. 
 

-‐ Dari mana biasanya Anda mengetahui tentang informasi pendidikan? 
 Media-media, seminar-seminar pendidikan. Da, kebanyakan sosialisasi 
lewat seminar-seminar pendidikan, jarang nanya langsung. Seminar 
juga biasanya dibikin oleh pihak sekolah, internal sekolah lah sifatnya. 

 
-‐ Mengapa anda berminat dengan informasi pendidikan? 

Penting, karena bisa saya teruskan ke siswa, andaikata ada program 
Beasiswa. Saya bisa memberikan informasi yang tepat ke orang tua siswa, 
pengajar yang lain juga.  
 

-‐ Apakah Anda mengetahui kemana untuk dapat mengajukan keluhan 
atau keterangan lainnya, menyangkut aturan/regulasi yang berlaku? 

 Emn.. Di tingkat kota ke dinas pendidikan. 
 

-‐ Apakah Anda mengetahui prosedurnya? 
 Tau. 
 

-‐ Adakah kendala yang sering didapati untuk memperoleh informasi 
pendidikan ini? 

 Sejauh ini tidak ada. Terbantu dengan adanya web dinas atau online. 
 
Narasumber 3 

-‐ Nama? 
 Gintar Roseptiadin 
 

-‐ Latar belakang pendidikan? 
 D3. 
 

-‐ Pekerjaan? 
 Reporter. 
 

-‐ Apkah Anda mengetahui tentang Keterbukaan Informasi Publik? 
 Iya. 
 

-‐ Dapat dijelaskan secara singkat pemahaman Anda atas Keterbukaan 
Informasi Publik ini?? 

Keterbukaan informasi publik adalah informasi yang wajib di ketahui 
oleh masyarakat dari suatu instansi atau negara. 
 

-‐ Dari mana biasanya Anda mengetahui tentang informasi pendidikan? 
 Dari media online. 

 



 

-‐ Mengapa anda berminat dengan informasi pendidikan? 
Sebagai salah satu materi berita, kita harus update dengan semua topik 
termasuk di bidang pendidikan.  
 

-‐ Apakah Anda mengetahui kemana untuk dapat mengajukan keluhan 
atau keterangan lainnya, menyangkut aturan/regulasi yang berlaku? 

 Tidak. 
 

-‐ Apakah Anda mengetahui prosedurnya? 
 Tidak. 
 

-‐ Adakah kendala yang sering didapati untuk memperoleh informasi 
pendidikan ini? 

Ga tau, ga ada mungkin yah, kan udah ada di media online. 
 

Narasumber 4 
-‐ Nama? 

 Fedy Fadilah 
 

-‐ Latar belakang pendidikan? 
 S1. 
 

-‐ Pekerjaan? 
 Pengajar SMUN 24 Bandung. 
 

-‐ Apkah Anda mengetahui tentang Keterbukaan Informasi Publik? 
 Ya. 
 

-‐ Dapat dijelaskan secara singkat pemahaman Anda atas Keterbukaan 
Informasi Publik ini?? 

Sebuah penyampaian informasi – informasi dari instansi pemerintah, 
perusahaan. Swasta dan sebagainya, terhadap publik yang tidak 
mengetahui informasi itu dan terciptanya saling keterbukaan informasi 
itu sendiri. 
 

-‐ Dari mana biasanya Anda mengetahui tentang informasi pendidikan? 
 Dari mulut ke mulut, media cetak dan media masa. 

 
-‐ Bisa menyebutkan media apa saja? 

 Internet, koran, televisi. 
 

-‐ Mengapa anda berminat dengan informasi pendidikan? 
Agar saya dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah demi kemajuan 
pendidikan, maupun saya pribadi sebagai pengajar.  
 

-‐ Apakah Anda mengetahui kemana untuk dapat mengajukan keluhan 
atau keterangan lainnya, menyangkut aturan/regulasi yang berlaku? 

 Tidak tau karena keterbatasan informasi. 
 

-‐ Apakah Anda mengetahui prosedurnya? 



 

 Tidak tau. 
 

-‐ Adakah kendala yang sering didapati untuk memperoleh informasi 
pendidikan ini? 

Terbatasnya penyampaian, sering kali informasi yang didapat malah 
terlalu kadarluasa info untuk diketahui. 
 

Narasumber 5 
-‐ Nama? 

 Udaya 
 

-‐ Latar belakang pendidikan? 
 SMA. 
 

-‐ Pekerjaan? 
 Pengajar SMA. 
 

-‐ Apkah Anda mengetahui tentang Keterbukaan Informasi Publik? 
 Ya, tau sedikit. 
 

-‐ Dapat dijelaskan secara singkat pemahaman Anda atas Keterbukaan 
Informasi Publik ini?? 

Informasi yang dapat diperoleh atau dapat diakses dimanapun dan 
kapanpun oleh khalayak umum. 
 

-‐ Dari mana biasanya Anda mengetahui tentang informasi pendidikan? 
 Internet, situs pendidikan. Koran atau majalah, televisi atau radio dan 
surat kedinasan. 

 
-‐ Mengapa anda berminat dengan informasi pendidikan? 

Untuk meningkatkan kualitas hidup, andaikata pemerintah mengadakan 
beasiswa bagi pengajar seperti saya, lalu saya juga sedang mengikuti 
informasi sertifikasi untuk pengajar, bagaimana syarat dan ketentuannya.  
 

-‐ Apakah Anda mengetahui kemana untuk dapat mengajukan keluhan 
atau keterangan lainnya, menyangkut aturan/regulasi yang berlaku? 

 Ya, saya tau. 
 

-‐ Apakah Anda mengetahui prosedurnya? 
 Ya, saya tau. 
 

-‐ Adakah kendala yang sering didapati untuk memperoleh informasi 
pendidikan ini? 

Ada, kadang informasi pendidikan yang diterima atau disebar belum 
merata, terkadang waktu penyampaian informasi selalu telat. 
 

 
 
 
 



 

Narasumber 6 
-‐ Nama? 

 Elli. 
 

-‐ Latar belakang pendidikan? 
 SMA. 
 

-‐ Pekerjaan? 
 Ibu rumah tangga, orang tua murid SD. 
 

-‐ Apkah Anda mengetahui tentang Keterbukaan Informasi Publik? 
 Ya, tau sedikit. 
 

-‐ Dapat dijelaskan secara singkat pemahaman Anda atas Keterbukaan 
Informasi Publik ini?? 

Sebuah informasi yang kita perlukan yang bisa diperoleh dimana saja. 
 

-‐ Dari mana biasanya Anda mengetahui tentang informasi pendidikan? 
 Di media massa dan elektronik. 
 

-‐ Bisa menyebutkan media apa saja? 
 Internet, televisi, koran. 
 

-‐ Mengapa anda berminat dengan informasi pendidikan? 
Ya itu karena hak saya sebagai warga Negara, khususnya di tengah-tengah 
era keterbukaan informasi publik, kebetulan saya juga orang tua siswa yang 
masih sekolah, jadi agar update gitu.. 
 

-‐ Apakah Anda mengetahui kemana untuk dapat mengajukan keluhan 
atau keterangan lainnya, menyangkut aturan/regulasi yang berlaku? 

 Ya, sesuai prosedur yang berlaku. 
 

-‐ Apakah Anda mengetahui prosedurnya? 
 Ya. 
 

-‐ Adakah kendala yang sering didapati untuk memperoleh informasi 
pendidikan ini? 

Ada kendala pada birokrasi yang berbelit dan aturan yang berubah-
ubah. 
 

Narasumber 7 
-‐ Nama? 

 Dewi. 
 

-‐ Latar belakang pendidikan? 
 S1. 
 

-‐ Pekerjaan? 
 Pengajar guru SD. 
 



 

-‐ Apkah Anda mengetahui tentang Keterbukaan Informasi Publik? 
 Ya, sedikit. 
 

-‐ Dapat dijelaskan secara singkat pemahaman Anda atas Keterbukaan 
Informasi Publik ini?? 

Sekumpulan data yang dibuat oleh seseorang atau lembaga tentang 
kebijaksanaan yang berhubungan dengan kepentingan umum untuk 
diinformasikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau hukum 
yang berlaku. 
 

-‐ Dari mana biasanya Anda mengetahui tentang informasi pendidikan? 
 Di media cetak, elektronik, internet. 
 

-‐ Bisa menyebutkan media apa saja? 
 Koran, internet, tivi. 
 

-‐ Mengapa anda berminat dengan informasi pendidikan? 
Agar tidak ketinggalan informasi, karena saya kerja di bidang pendidikan 
juga 
 

-‐ Apakah Anda mengetahui kemana untuk dapat mengajukan keluhan 
atau keterangan lainnya, menyangkut aturan/regulasi yang berlaku? 

 Ke lembaga atau Badan yang menyebarkan informasi tersebut. 
 

-‐ Apakah Anda mengetahui prosedurnya? 
 Tergantung permasalahan atau kendala yang ada. 
 

-‐ Adakah kendala yang sering didapati untuk memperoleh informasi 
pendidikan ini? 

Ada… 
 
 

Narasumber 8 
-‐ Nama? 

 Maftuhah. 
 

-‐ Latar belakang pendidikan? 
 S1. 
 

-‐ Pekerjaan? 
 Pengajar guru SMA. 
 

-‐ Apkah Anda mengetahui tentang Keterbukaan Informasi Publik? 
 Ya, tau sedikit. 
 

-‐ Dapat dijelaskan secara singkat pemahaman Anda atas Keterbukaan 
Informasi Publik ini?? 

Informasi yang dapat diperoleh atau dapat diakses dimanapun dan 
kapanpun oleh khalayak umum. 
 



 

-‐ Dari mana biasanya Anda mengetahui tentang informasi pendidikan? 
Media cetak, televisi dan dari dinas-dinas terkait dan internet. 
 

-‐ Bisa menyebutkan media apa saja? 
 Koran, internet, televisi, radio dan surat kedinasan. 
 

-‐ Mengapa anda berminat dengan informasi pendidikan? 
Agar tidak ketinggalan dengan program pemerintah atau teman-teman guru 
lainnya.  
 

-‐ Apakah Anda mengetahui kemana untuk dapat mengajukan keluhan 
atau keterangan lainnya, menyangkut aturan/regulasi yang berlaku? 

 Ya, saya tau. 
 

-‐ Apakah Anda mengetahui prosedurnya? 
 Taulah. 
 

-‐ Adakah kendala yang sering didapati untuk memperoleh informasi 
pendidikan ini? 

Ada, kadang informasi yang diterima atau disebar telat waktu 
datangnya. 
 

Narasumber 9 
-‐ Nama? 

 Mariana 
 

-‐ Latar belakang pendidikan? 
 S1. 
 

-‐ Pekerjaan? 
 Wiraswasta. 
 

-‐ Apkah Anda mengetahui tentang Keterbukaan Informasi Publik? 
 Ya. 
 

-‐ Dapat dijelaskan secara singkat pemahaman Anda atas Keterbukaan 
Informasi Publik ini?? 

Suatu informasi yang bisa didapatkan oleh siapapun, secara transparan 
dan mudah untuk diakses. 
 

-‐ Dari mana biasanya Anda mengetahui tentang informasi pendidikan? 
Dari sekolah/ lembaga, iklan media cetak, TV, internet . 
 

-‐ Bisa menyebutkan media apa saja? 
Paling ingat yang tentang BOS, ada iklan TV yang waktu itu lumayan 
gencar, tapi sekarang tidak lagi. 

 
-‐ Mengapa anda berminat dengan informasi pendidikan? 

Hehe siapa tau ada lelang atau pengadaan gitu…  
 



 

-‐ Apakah Anda mengetahui kemana untuk dapat mengajukan keluhan 
atau keterangan lainnya, menyangkut aturan/regulasi yang berlaku? 

 Mmm… katanya ke PPID  ya?. 
 

-‐ Apakah Anda mengetahui prosedurnya? 
 Tidak terlalu paham 
 

-‐ Adakah kendala yang sering didapati untuk memperoleh informasi 
pendidikan ini? 

Distribusinya tidak rata, tidak semudah janjinya, karena birokrasinya & 
waktu penantiannya tidak jelas. 

 
Narasumber 10  

-‐ Nama? 
 Agus. 
 

-‐ Latar belakang pendidikan? 
 S2. 
 

-‐ Pekerjaan? 
 Trainer. 
 

-‐ Apkah Anda mengetahui tentang Keterbukaan Informasi Publik? 
 Ya. 
 

-‐ Dapat dijelaskan secara singkat pemahaman Anda atas Keterbukaan 
Informasi Publik ini?? 

Salah satu bentuk pemerintahan yang transparan, masyarakat memiliki 
akses terhadap informasi publik. 
 

-‐ Dari mana biasanya Anda mengetahui tentang informasi pendidikan? 
Radio, internet, jejaring sosial. 
 

-‐ Bisa menyebutkan media apa saja? 
Twitter. 

 
-‐ Mengapa anda berminat dengan informasi pendidikan? 

Selama ini pemerintah punya banyak program tapi kita tidak manfaatkan, 
jadi anggaran pendidikan sia-sia, maka-nya saya perlu cari informasi agar 
bisa memanfaatkan program pemerintah.  
 

-‐ Apakah Anda mengetahui kemana untuk dapat mengajukan keluhan 
atau keterangan lainnya, menyangkut aturan/regulasi yang berlaku? 

Ya. 
 

-‐ Apakah Anda mengetahui prosedurnya? 
 Kurang begitu jelas. 
 

-‐ Adakah kendala yang sering didapati untuk memperoleh informasi 
pendidikan ini? 



 

Ada, karena prosedurnya yang terlalu panjang, terus terang saya 
kurang begitu jelas. 

 
 
Narasumber 11 

-‐ Nama? 
 Endang. 
 

-‐ Latar belakang pendidikan? 
 S1. 
 

-‐ Pekerjaan? 
 Kepala Sekolah TK. 
 

-‐ Apkah Anda mengetahui tentang Keterbukaan Informasi Publik? 
 Ya. 
 

-‐ Dapat dijelaskan secara singkat pemahaman Anda atas Keterbukaan 
Informasi Publik ini?? 

Sebuah kondisi dimana masyarakat, bahkan masyarakat awam 
sekalipun bisa mendapatkan informasi dengan mudah, dengan tidak 
ditutup-tutupi. 
 

-‐ Dari mana biasanya Anda mengetahui tentang informasi pendidikan? 
Surat Edaran, biasanya dari Dinas atau Yayasan, Rapat Dinas, dll. 
 

-‐ Bisa menyebutkan media apa saja? 
Yang paling sering dari surat. 

 
-‐ Mengapa anda berminat dengan informasi pendidikan? 

Karena saya sebagai Kepala Sekolah TK harus bertanggung jawab dengan 
stakeholder (pendidik lain, yayasan, orang tua murid, dll) 
 

-‐ Apakah Anda mengetahui kemana untuk dapat mengajukan keluhan 
atau keterangan lainnya, menyangkut aturan/regulasi yang berlaku? 

Ya. 
 

-‐ Apakah Anda mengetahui prosedurnya? 
 Tahu. 
 

-‐ Adakah kendala yang sering didapati untuk memperoleh informasi 
pendidikan ini? 

Batas waktu kepastian kita mendapatkan sebuah informasi terkadang 
tidak dapat ditentukan. Memang adakalanya kita bisa mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan dengan cepat, tetapi pernah juga cukup 
lama. 

 
 
 
 



 

Narasumber 12 
-‐ Nama? 

 Yayan Suryana 
 

-‐ Latar belakang pendidikan? 
 S1 Pendidikan. 
 

-‐ Pekerjaan? 
 Guru SD dan Orang Tua Murid. 
 

-‐ Apkah Anda mengetahui tentang Keterbukaan Informasi Publik? 
 Tau. 
 

-‐ Dapat dijelaskan secara singkat pemahaman Anda atas Keterbukaan 
Informasi Publik ini?? 

 Informasi yang bisa dikonsumsi oleh publik. 
 

-‐ Dari mana biasanya Anda mengetahui tentang informasi pendidikan? 
 Dari sekolah sendiri, biasanya sekolah dapat dari Dinas Pendidikan. 

 
-‐ Mengapa anda berminat dengan informasi pendidikan? 

Yah..salah satunya untuk mengawasi / monitoring uang yang sudah kita 
keluarkan untuk pendidikan anak, mas… Andaikata pemerintah 
memberikan dana BOS untuk sekolah, ada sekolah gratis, dsb.. tapi 
misalnya, kok di sekolah anak kita, kita masih dimita pungutan lagi, kan ga 
bener tuh… yah, seperti cross check gitu mas.  
 

-‐ Apakah Anda mengetahui kemana untuk dapat mengajukan keluhan 
atau keterangan lainnya, menyangkut aturan/regulasi yang berlaku? 

Mungkin harusnya di Dinas Pendidikannya, atuh.. atau yang 
mengeluarkan informasi tersebut. 

 
-‐ Apakah Anda mengetahui prosedurnya? 

 Engga terlalu paham, sebenernya. 
 

-‐ Adakah kendala yang sering didapati untuk memperoleh informasi 
pendidikan ini? 

 Yah..apa yah? Kadang suka ketinggalan informasi gitu. 
 
 
 
 
 


