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BAB VI

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi

program E-KTP diKecamatan Rajabasa Bandar Lampung dijabarkan sebagai

berikut :

1. Pada faktor komunikasi berjalan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada dimensi-

dimensi yang ada, sebagai berikut pada dimensi transmisi, pemberian informasi

sudah berjalan baik, yaitu berupa petunjuk dan penjelasan mengenai cara

pembuatan e-ktp tersebut, pada dimensi clarity (kejelasan) sudah cukup baik,

pemerintah sudah menggunakan berbagai macam media cetak atau massa

untuk menginformasikandan mensosialisasikan program E-KTP .

2. Pada faktor sumber daya berjalan kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat pada

dimensi-dimensi yang ada, sebagai berikut : pada dimensi sumber daya manusia

(staff), dalam implementasi program e-ktp tersebut sudah memadai untuk

menjalankan program e-ktp dikecamatan rajabasa bandar lampung dan pada

dimensi sumber daya non manusia, dalam implementasi program E-KTP ini

masih belum maksimal , dana yang dialokasikan sering mengalami keterlambatan
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serta fasilitas seperti alat perekam data mengalami kerusakan serta jaringan sistem

online yang lambat .

3. Pada faktor disposisi, para pelaksana kebijakan selalu tanggap menangani

situasi di lapangan. Dan para pelaksana kebijakan selalu siap membantu serta

mempermudah masyarakat apabila ingin membuat E-KTP tersebut

4. faktor struktur birokrasi, berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari

dimensi-dimensi sebagai berikut : pada dimensi SOP, pelaksana kebijakan sudah

memiliki SOP untuk menjalankan program E-KTP dikacamatan rajabasa bandar

lampung sedangkan pada dimensi fragmentasi telah berjalan efektif. Telah terjadi

pembagian tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

1. Sedangkan faktor penghambat didalam implementasi program E-KTP ini yaitu

berupa kurangnya fasilitas alat perekam serta sistem jaringan online yang

lambat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam program implementasi

program E-KTP ini .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam

Implementasi Program E-KTP  yaitu :

1. Dilihat dari sumber daya yang non manusia yang berupa alat-alat yang

mendukung program implementasi tersebut perlu ditambah dan diperbaiki

kembali guna berjalannya program tersebut .
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2. Memperluas sosialisasi mengenai program implementasi E-KTP ini agar

masyarakat mengetahui program ini dengan merata tanpa ada yang tidak tahu soal

program ini serta mau membuat E-KTP tersebut .


