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BAB VI 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan 

saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar dalam penerapan E-Planning 

dikemudian hari. 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Elemen 

Capacity Dalam Penerapan E-Planning Pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Kampar maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan aplikasi E-Planning baru diterapkan pada tahun 2017. Dan 

sebelum adanya E-Planning pemerintah kabupaten Kampar juga sudah 

menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu 

berupa RKPD Online. Dimana dalam RKPD Online tersebut masih 

belum bisa menampung seluruh perencanaan yang ada di Kabupaten 

Kampar. Dan supaya bisa mengakomodir seluruh tahapan perencanaan, 

maka pada tahun 2017 diterapkanlah aplikasi E-Planning yang kemudian 

di Upgrade pada tahun 2018 dengan nama Kampar Plan. Dalam aplikasi 

Kampar Plan ini ada beberapa aplikasi lagi yang keseluruhannya saling 

terintegrasi. Pada elemen Capacity dalam Ketersediaan Sumber Daya 

Finansial dapat disimpulkan bahwa anggaran aplikasi Kampar Plan sudah 

cukup baik. Anggaran pada tahun 2018 sebanyak 143 juta, sedangkan 
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pada tahun 2019 sebanyak 180 juta. Khusus untuk perawatan dan tenaga 

ahli untuk Kampar Plan sebanyak 45 juta/tahun. Sedangkan untuk 

anggaran di OPD dan Kecamatan sampai saat ini masih belum 

dianggarkan. Untuk Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi 

sudah Cukup baik. Penggunaan jaringan di Bappeda terdapat dua jenis 

yaitu jaringan Local Area Network dan jaringan internet pribadi. Jika 

jaringan bermasalah dalam penggunaan aplikasi Kampar Plan maka 

untuk solusinya OPD dan Kecamatan bisa datang ke Bappeda untuk 

menginput dengan menggunakan jaringan local Bappeda. Sedangkan 

untuk jaringan yang ada di OPD masih belum disediakan dan operator 

OPD menggunakan jaringan pribadi berupa Hotspot. Untuk Ketersediaan 

Sumber Daya Manusia dapat disimpulkan Kurang Baik karena disetiap 

OPD dan Kecamatan masing-masing dialokasikan sebanyak dua orang. 

Satu orang sebagai administrator dan satu orang lagi sebagai operator 

yang membantu admin untuk menginput data kedalam aplikasi Kampar 

Plan dan untuk operator agar dapat dialokasikan lagi.  

2. Dan untuk faktor kendala elemen Capacity dalam penerapan E-Planning 

yaitu Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang belum mencukupi 

meskipun telah dialokasikan. Namun untuk saat ini hanya ada satu orang 

operator diseluruh OPD dan dengan begitu operator sangat kesulitan 

dalam menggunakan aplikasi Kampar Plan, karena banyaknya kegiatan 

yang harus mereka input kedalam aplikasi Kampar Plan. Aplikasi ini 

sangat besar cakupannya dan tidak bisa digunakan oleh satu operator 
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saja. Dan kendala Infrastruktur Teknologi Informasi berupa jaringan 

yang kurang memada. Serta untuk pengalokasian anggaran di OPD dan 

Kecamatan sampai saat ini masih belum di anggarkan. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti 

maka  terdapat beberapa saran yang peneliti paparkan dari penelitian ini yaitu 

sebagai berikut ini: 

1. Untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kampar agar 

dapat menganggarkan untuk penggunaan aplikasi Kampar Plan seperti 

anggaran untuk jaringan yang digunakan dan lain sebagainya. 

2. Untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kampar agar 

dapat menyediakan jaringan Wifi dalam hal memperlancar penggunaan 

aplikasi Kampar Plan. 

3. Untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kampar lebih 

baiknya untuk menambah jumlah operator komputer yang ada jangan 

hanya membebankan kepada satu operator saja. 

4. Untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar agar 

dapat melaksanakan Bimbingan Teknis untuk para Operator dan 

Administrator disetiap Organisasi Perangkat Daerah. 

5. Untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar 

sebagai pihak penyedia pengelola server sebaiknya dapat memperhatikan 

server yang digunakan agar tidak sering down dalam penggunaan aplikasi 

Kampar Plan. 


