
 

 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait sistem 

informasi manajemen berbasis web Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Website BNN Provinsi Lampung dengan domain 

www.bnnplampung.com tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah 

dalam hal ini Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 

28/2006.  

2. Secara karakteristik informasi dapat dilihat dari beberapa indikator 

yaitu: 

a. Relevensi, dapat dilihat pada website BNNP Lampung informasi-

informasi yang ada sudah relevan. 

b. Akurasi, informasi pada website BNNP Lampung tidak akurat. 

c. Ketepatan waktu, pengelolan updating informasi kegiatan yang 

dilakukan BNN Provinsi Lampug tidak update.  

d. Kelengkapan, informasi yang terdapat pada website tidak lengkap. 

3. Sumber Daya Manusia pengolah informasi pada Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Lampung belum baik. Hal ini dapat dilihat pada 

komposisi pegawai yang berwenang mengelola informasi yang masih 

http://www.bnnplampung.com/
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terbentur permasalahan jumlah personil yang masih kurang memadai 

dan Sumber Daya Manusia (SDM)  yang berkualitas masih minim. 

4. Sistem kordinasi penyelenggaraan sistem informasi P4GN berbasis 

web di BNN Provinsi Lampung belum dapat mempercepat pengolahan 

data P4GN. Selanjutnya pembentukan hubungan interaktif antar 

lembaga-lembaga negara dan instansi terkait yang belum terjalin guna 

menunjang kordinasi yang efektif dan efisien. 

5. Struktur Pengorganisasian dan manajemen di dalam Badan Narkotika 

Nasional sudah baik, hal ini bisa dilihat pada pelaksanaan tugas dan 

fungsi kepada setiap pegawai sesuai dengan bidang dan wewenangnya. 

6. Sistem informasi manajemen berbasis web adalah alat bantu bagi para 

manajer untuk menyediakan semua informasi yang diperlukannya 

guna pengambilan keputusan strategis dan operasional bagi suatu 

organisasi, termasuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. 

Namun sistem informasi manajemen berbasis web pada Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Lampung belum dimaksimalkan 

manfaatnya. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Mengganti nama domain untuk situs web Badan Narkotika Nasional 

sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 

28/2006. 
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2. Informasi-informasi yang ada pada web Badan Narkotika Nasional  

harus akurat, tepat waktu dan lengkap, informasi mengenai data 

laporan jumlah tersangka kasus narkoba, jumlah korban 

penyalahgunaan narkoba, laporan lokasi tempat kejadian perkara kasus 

narkoba, laporan statistik data ungkap kasus, pencapaian kinerja dan 

data pegawai harus tertera pada website,. 

3. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung perlu melakukan 

pengembangan dan pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada 

agar lebih berkualitas dan profesional. 

4. Selama ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menerapkan 

sistem dan proses kerja yang dilandaskan pada tatanan birokrasi yang 

kaku. Sistem dan proses kerja semacam itu tidak mungkin menjawab 

perubahan yang kompleks dan dinamis, dan perlu ditanggapi secara 

cepat. Oleh karena itu BNNP Lampung harus mengembangkan sistem 

dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk 

interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga lain dan  

masyarakat yakni dengan memanfaatkan SIM Berbasis Web. 

5. Sistem manajemen Badan Naroktika Nasional Provinsi Lampung harus 

mengembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi 

berjaringan sehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan 

serta memperluas rentang kendali yakni dengan teknologi berbasis 

web. 

6. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung harus mampu 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam hal ini sistem 
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informasi manajemen berbasis web untuk meningkatkan kemampuan 

mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi 

guna mempermudah kordinasi dan proses pengambilan keputusan. 


