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BAB IV 

PENUTUP 

 

A.Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam melihat efektivitas 

penanganan keluhan masyarakat berbasis E-Government (study tentang Unit 

Pelayanan Informasi dan Keluhan UPIK Kota Yogyakarta tahun 2015), maka 

terdapat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penanganan keluhan berbasis 

e-government di kota Yogyakarta berjalan efektif. Hal ini berdasarkan hasil 

penelitian yang mengacu pada definisi oprasional yaitu: 

a.political environment dalam indikator ini dapat disimpulkan sudah berjalan 

dengan efektif , 

b. Leadershipdalam indikator ini secara keseluruhan sudah berjalan efektif 

tetapi ada suatu kendala keterbukaan sumberdaya finansial yang tidak 

dijabarkan secara rinci serta dalam hal ketersediaan infrastruktur sering 

terjadinya pemadaman listrik yang mengakibatkan keterlambatan 

pendistribusian pesan. 

c. Planningdalam indikator ini sudah berjalan dengan efektif dikarenakan 

adanya planing kedepan yang sudah direalisasikan dan hanya menunggu 

persetujuan dari kepala dinas terkait yaitu walikota Yogyakarta. 
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d. Stakeholdersdalam indikator ini sudah berjalan dengan efektif hanya saja 

ada masalah di dalam masyarakatnya yang kurang memahami, memberikan 

informasi palsu, serta tidak tepat sasaran dalam pengaduan. 

e.Transparency/visibilitydalam indikator ini sudah dinyatakan efektif. 

f.Budgetsdalam indikator ini sudah tersedia budget yang cukup untuk 

menjalankan program UPIK ini dinilai sudah efektif. 

g.Technology spectrumdalam ndikator ini sudah dinyatakan efektif 

dikarenakan tidak ada spesifikasi khusus untuk menjalankan program UPIK. 

h. innovation dalam indikator ini sudah adanya inovasi kedepannya demi 

menunjangang program UPIK lebih baik lagi. 

 

2. Dalam sampel penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa penanganan 

keluhan masyarakat melalui UPIK sudah terealisasi dengan baik dan efisien. 

 

3. Dari beberapa faktor yang ditemukan yaitu faktor eksternal dan factor internal. 

Dalam factor internal terdapat sumberdaya manusia dan infrastruktur yang 

sudah memadai. Dalam faktor eksternal adanya antusiasme yang tinggi dari 

masyarakat kota Yogyakarta dengan keberadaan UPIK 
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B. Saran 

Adapun dalam penelitian ini penulis ingin memberikan sedikit saran kepada 

pemerintah Kota Yogyakarta yang menjalankan program UPIK.  

1. Agar mempercepat lagi koneksi internet agar lebih cepat dalam penyaluran 

pesan ke masing-masing SKPD.  

2. Lebih mempercepat lagi waktu realisasi dari pengaduan masyarakat. 

3. Meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang program UPIK dikarenakan 

teknologi semakin hari semakin maju agar program UPIK dapat terus berjalan 

dengan lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


