
BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari evaluasi penerapan e-government pada Dinas Komu-

nikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa implementasi e-government
pada Dinas Kominfo Kota Pekanbaru secara keseluruhan berdasarkan 5
dimensi PeGI yaitu, kelembagaan, kebijakan, infrastruktur, aplikasi dan
perencanaan bernilai 2,49 yang berkategori “Kurang”. Hal ini menunjukkan
bahwa Dinas Kominfo Kota Pekanbaru masih perlu melakukan perbaikan-
perbaikan dalam pengembangan e-government seperti menambah fasilitas
infrastruktur kantor, meningkatkan kualitas SDM dibidang IT, serta pembu-
atan dokumentasi perencanaan TIK.

2. Hasil penelitian ini terdapat 2 Dimensi yang memiliki nilai terendah. Pa-
da dimensi infrastuktur bernilai 2,49 yang masuk dalam kategori “Kurang”,
kurangnya dimensi ini dikarenakan belum tersedianya fasilitas pendukung
seperti data center, prosedur keamanan sistem informasi, prosedur penang-
gulangan insiden dan inventarisasi. Kemudian dimensi aplikasi memiliki
nilai 2,10 yang berkategori “Kurang”, karena belum adanya integritas da-
ta diantara aplikasi e-government, dokumentasi inventarisasi aplikasi dan
belum adanya website resmi Dinas Kominfo.

3. Dimensi kelembagaan bernilai 2,56 yang berkategori “Baik”, dapat dilihat
dengan sudah berjalannya fungsi dan prosedur kerja dari struktur organisasi
secara resmi. Tetapi untuk kedepannya masih diperlukan pengembangan
pada indikator yang lemah yaitu menambahkan SDM dibidang IT.

4. Dimensi kebijakan bernilai 2,76 yang berkategori “Baik”, dapat dilihat de-
ngan sudah diterapkannnya manajemen/prosedur terkait kebijakan, visi/misi
yang berkaitan dengan TIK, prioritas dalam kebijakan TIK.

5. Dimensi perencanaan bernilai 2,52 yang berkategori “Baik”, dimana pe-
ngembangan Master Plan IT seperti dokumentasi, evaluasi terhadap Mas-
ter Plan IT dan juga keterlibatan stakeholder dalam perencanaan TIK su-
dah berjalan dengan baik. Tetapi untuk kedepannya perlu ditingkatkan lagi
mekanisme penyusunan perencanaan TIK tahunan.



5.2 Saran
Berdasarkan hasil evaluasi, ada beberapa saran yang dapat disampaikan

yaitu:
1. Untuk mencapai kondisi level penerapan e-government yang diharapkan,

diperlukan adanya penambahan SDM dibidang IT, pembuatan penanggu-
langan insiden (disaster recovery), pemahaman inventarisasi yang ditun-
jang dengan SOP, penambahan fasilitas pendukung aplikasi, kemampuan
bertukar data antar aplikasi e-government serta perencanaan dokumentasi
Master Plan IT.

2. Penelitian ini hanya membahas satu indikator metode yaitu metode PeGI, di-
harapkan kedepannya dapat melakukan komparasi metode pengukuran Pe-
GI dengan metode pengukuran e-government lainnya.

3. Hasil penelitian ini disarankan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertim-
bangan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota
Pekanbaru dalam memberikan dorongan untuk meningkatkan pemanfaatan
TIK dan digunakan sebagai acuan dalam mengevaluai apa saja yang perlu
diperbaiki dan ditingkatkan dalam penerapan aplikasi e-government.

4. Pencapaian hasil evaluasi ini perlu ditingkatkan kembali agar penerapan e-
government bisa maksimal dan memenuhi segi jumlah dan kualitas sangat
baik.
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