
Survey Pelayanan Informasi Pada Website Resmi 

Pemerintah Kabupaten Purbalingga

✓ Tujuan survey :  untuk memperoleh gambaran secara obyektif 

mengenai tanggapan masyarakat terhadap pelayanan 

informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika  melalui Website Resmi Pemerintah Kabupaten 

purbalingga.  Sekaligus sebagai bahan / masukkan untuk 

perbaikan pelayanan.

✓ Survey dilakukan secara online, dapat diakses melalui
1. https://www.purbalinggakab.go.id/v1/survey-pelayanan-informasi-pada-

website-resmi-pemerintah-kabupaten-purbalingga/

2. https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id/survey-pelayanan-informasi-

pada-website-resmi-pemerintah-kabupaten-purbalingga/

https://www.purbalinggakab.go.id/v1/survey-pelayanan-informasi-pada-website-resmi-pemerintah-kabupaten-purbalingga/
https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id/survey-pelayanan-informasi-pada-website-resmi-pemerintah-kabupaten-purbalingga/


Tanggapan Atas 

Survey Pelayanan Informasi Pada Website Resmi 

Pemerintah Kabupaten Purbalingga

❖ Dari 75 orang yang memberikan tanggapan 80% (60 

orang) berpendapat bahwa tampilan website resmi 

Pemerintah Kabupaten Purbalingga  

https://www.purbalinggakab.go.id/v1/ Bagus

❖ 81,3% (61 responden) menyatakan kecepatan akses 

website resmi Pemerintah Kabupaten Purbalingga 

https://www.purbalinggakab.go.id/v1 Cukup Cepat

❖ 82,4% menyatakan ketepatan Waktu  dalam 

mengupload informasi pada website resmi Pemerintah 

Kabupaten Purbalingga 

https://www.purbalinggakab.go.id/v1 :  Tepat

https://www.purbalinggakab.go.id/v1/
https://www.purbalinggakab.go.id/v1
https://www.purbalinggakab.go.id/v1


6,8%

Responden Berdasarkan

: 36 responden

: 39 responden



Responden Berdasarkan

: - responden

: 3 responden

: 20 responden

: 12 responden

: 30 responden

: 10 responden



Responden Berdasarkan

: 39

: -

: 4

: 18

: 7

: -

: 6

: 1



Tanggapan Atas Pertanyaan 

Terkait Informasi yang Disajikan pada 

Website Resmi 

Pemerintah Kabupaten Purbalingga



: - responden

: 1 responden

: 60 responden

: 14 responden

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang tampilan website resmi Pemerintah 

Kabupaten Purbalingga https://www.purbalinggakab.go.id/v1/ ?



5,4%

2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan akses website resmi 

Pemerintah Kabupaten Purbalingga https://www.purbalinggakab.go.id/v1/?

: - responden

: 4 responden

: 58 responden

: 13 responden

5,3%

https://www.purbalinggakab.go.id/v1/


4,1%

3. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan Waktu dalam 

mengupload informasi pada website resmi Pemerintah Kabupaten 

Purbalingga https://www.purbalinggakab.go.id/v1/ ?

: 1 responden

: 3 responden

: 61 responden

: 9 responden



4. Apakah informasi yang ditampilkan pada website resmi Pemerintah 

Kabupaten Purbalingga https://www.purbalinggakab.go.id/v1/ sesuai 

yang dengan harapan Saudara ?

: 1 responden

: 4 responden

: 58 responden

: 12 responden



5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan akses website resmi 

Pemerintah Kabupaten Purbalingga https://www.purbalinggakab.go.id/v1/ ?

: 2 responden

: 1 responden

: 81 responden

: 11 responden



6. Saran / masukan / usul informasi yang perlu ditampilkan pada website resmi Pemerintah Kabupaten Purbalingga 

https://www.purbalinggakab.go.id/v1/65 

Tanggapan : 

1) Lebih cepat dan terbuka informasi publik

2) Capaian kinerja kabupaten secara berkala

3) Tingkatkan kecepatan akses

4) Update terus kegiatan Pemkab dan OPD

5) Sudah bagus,, tingkatkan lgi utk semuanya

6) Penerimaan CPNS daerah

7) Good

8) Sudah cukup informatif

9) Produk hukum yg mendasari kegiatan kegiatan yang ada di @OPD hendaknya diupload juga

10) Bagus

11) Integrasi

12) Issue issue ttg rencana pembangunan jangka pendek dan menengah

13) Terkadang website desa tidak bisa dibuka, dan web lain yang ada di dalamnya, apakah bisa jika 

website desa telah update informasi, semacam ada notifikasi yang muncul, seperti di instagram, 

apakah bisa juga setiap web ini upload sesuatu muncul di notifikasi seperti kayak di instagram, 

selain itu untuk apbdes desa apakah bisa diupload juga di web desa?

14) Website sudah bagus, hanya saja jika dibuka menggunakan antarmuka perangkat smartphone ada 

bagian foto header yang terpotong, lalu berita headline baiknya terdapat tanggal release.

15) Kurangnya sosialisasi karena masyarakat belum semua tahu tentang adanya web ini.

16) supaya lbh memanfaatkan lagi tombol strip 3 dibagian pojok kiri atas



6. Saran / masukan / usul informasi yang perlu ditampilkan pada website resmi Pemerintah Kabupaten 

Purbalingga https://www.purbalinggakab.go.id/v1/65 

Tanggapan : 

17) Sudah bagus, menarik dan mudah untuk diakses. Untuk bagian Trending itu kan ada 

pemberitahuannya dan tulisan tersebut bisa di klik untuk melihat informasinya, namun untuk 

tombol 3 itu berfungsi sebagai apa?

18) Tampilanya sudah bagus dan menarik akan tetapi sebaiknya informasi kunjungan dan tempat 

ditambah lagi

19) Pengguna ponsel cerdas untuk akses web lebih banyak.maka dibutuhkan template cepat AMP

20) Terus permudah layanan masyarakat

21) Update informasi ttg lowongan pekerjaan

22) Perlu ada inovasi baru yang berkenaan dengan tupoksi opd

23) Harap sering di update...terutama punya OPD yang pelayanan kepada masyarakat... Terkait ap 

saja pelayanan yang d berikan kepada masyarakat

24) Agar informasinya lebih bervarasi lagi, terutama kegiatan-2 inovasi/kreasi masyarakat agar 

diketahui masyarakat luas dan dapat mjd inspirasi atau diaplikasikan oleh masyarakat di desa 

lain

25) Tingkatkan kecepatan untuk aksesnya

26) Lebih ditingkatkan baik substansi maupun tampilannya

27) Perlu selalu update

28) Kreasi tampilan

29) Tingkatkan kecepatan



6. Saran / masukan / usul informasi yang perlu ditampilkan pada website resmi Pemerintah Kabupaten 

Purbalingga https://www.purbalinggakab.go.id/v1/65 

Tanggapan : 

30) ditingkatkan lagi tentang kelengkapan informasi

31) Sangatbagus

32) Untuk OPD diharapkan melakukan updating data/informasi secara rutin.

33) Masing masing OPD hendaknya menambahkan menu *blowing system*

34) Tambah lagi kecepatan utk download

35) Tidak ada 

36) Agar lebih ditingkatkan lagi dalam kecepatan mengUpload rilis berita.

37) Informasinya sudah mencakup semuanya

38) Cukup bagus

39) Lebih ditingkatkan lagi

40) Informasi rekrutmen thl harus di pasang di website sehingga dilaksanakan secara 

terbuka tdk ada nepotisme

41) gunakan tools seperti gtmetrix untuk mengecek kekurangan dalam mendesain 

website.

42) Isi konten sudah bagus saya harap bisa diikuti oleh kabupaten saya

43) Jangan cuma kegiatan bupati tapi kegiatan pemerintah semuanya

44) Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus berdasar hukum / sesuai 

aturan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menambah wawasan masyarakat 

demi kemajuan Kabupaten Purbalingga secara umum.



6. Saran / masukan / usul informasi yang perlu ditampilkan pada website resmi Pemerintah Kabupaten 

Purbalingga https://www.purbalinggakab.go.id/v1/65 

Tanggapan : 

45) Tampilan websitenya masih terkesan formal, akan lebih bagus jika tampilan nya dibuat 

sedikit kekinian agar lebih asik nyaman dibaca oleh pemuda pemudi. Maturnuwun 🙏

46) Jurnalisme warga

47) List Hotel dan Rumah makan

48) Diusahakan selalu mengupdate informasi secara realtime

49) Tampilan sering dirubah dg foto2 yg menarik

50) Website sudah bagus, menunya sudah sesuai dengan kondisi Pemerintahan. Sukses 

dan Maju Purbalingga.

51) Semoga bisa menjadi sumber informasi

52) Semoga bisa menjadi sumber info yang tepaat aamiin

53) Sudah baik, semoga semakin berkembang untuk kedepannya

54) Semoga menjadi info yang selalu berguna bagi masyarakat

55) Tingkatkan terus update informasi terkini

56) Lebih ditingkatkan lagi mengenai informasi berkaitan berita n kabar purbalingga.

57) tingkatkan lagi SDM nya

58) Lebih perbanyak informasi yang mencakup seluruh kegiatan di purbalingga.

59) cukup lengkap untuk kedepan nya bisa lebih ditingkatkan lagi

60) lebih update dalam mengupload berita menyangkut purbalingga


