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DAFTAR LAMPIRAN 

 

 Lampiran 1 Daftar Pertanyaan 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 “ Penerapan E-Litbang dalam Pengembangan E-Government (Studi Pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang) ” 

Nama Informan    :  

Jabatan     :  

Hari dan Tanggal  :  

A. Daftar pertanyaan indikator keberhasilan dalam pengembangan e-

government, yaitu Support, capacity, value 

1) Apakah E-Litbang termasuk dalam Program Inovasi Prioritas Kabupaten 

Jombang ? 

2) Bagaimana Support yang diberikan oleh Pimpinan Lembaga agar E-

Litbang terlaksana secara efektif? 

3) Sejauh mana Support yang diberikan oleh Pimpinan Lembaga dalam 

menyediakan anggaran E-Litbang agar terlaksana dengan efektif? 

4) Sejauh ini apakah E-Litbang sudah disosialisasikan secara menyeluruh dan 

kontinyu? 

5) Bagaimana terget yang ditetapkan terkait pelaksaan E-litbang ini? Apakah 

sudah mencapai target yang diharapkan? 

6) Dalam penerapan E-Litbang apakah sudah ada peraturan tertulis seperti 

peraturan Pemerintah yang jelas ? 

7) Berapa jumlah SDM yang tersedia dalam pelaksanaan E-Litbang ini? 

Dengan jumalah seperti itu apakah Bapak puas ? 

8) Apakah infrastruktur teknologi sudah memadai ? 

9) Apakah anggaran yang diberikan sudah memenuhi ?  

10) Apa manfaat yang didapatkan oleh Pemerintah dan juga masyarakat yang 

sudah menggunakan E-Litbang ini? 

11) Apakah E-Litbang sudah berjalan dengan baik? Bagaimana usaha yang 

dilakukan oleh Bapak dalam mengoptimalkan program inovasi E-Litbang 

ini? 
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B. Daftar pertanyaan faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan E-

Litbang 

1) Dalam menjalankan E-Litbang ini Faktor apa saja yang menjadi 

pendukung diterapkannya E-Litbang? 

2) Apakah ada faktor penghambat dalam penerapan  E-litbang ini ? 

C. UNTUK MASYARAKAT 

1. Apakah anda mengetahui aplikasi E-Litbang? 

2. Anda mengetahui aplikasi ini darimana? 

3. Apakah dengan adanya E-Litbang ini memudahkan dalam mengajukan 

usulan proposal? 

4. Apakah ada kendala yang dialami dalam menggunakan  aplikasi E-

Litbang? 
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Lampiran 2  Hasil Wawancara 

 “ Penerapan E-Litbang dalam Pengembangan E-Government (Studi Pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang) ” 

Nama Informan    : Bapak Isawan Nanang Risdiyanto, S.Hut M.Si 

Jabatan     : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Hari dan Tanggal  : Rabu, 9 Juni 2021 

A. Daftar pertanyaan indikator keberhasilan dalam pengembangan e-

government, yaitu Support, capacity, value 

1. Apakah E-Litbang termasuk dalam Program Inovasi Prioritas Kabupaten 

Jombang ? 

E-Litbang iya menjadi prioritas kabupaten jombang, jadi E-Litbang mulai 

dikembangkan tahun 2019 kebetulan  saya yang menyusun  proyek 

perubahan E-Litbang, jadi sebagai salahsatu bentuk komitmen untuk 

melakjutkan perubahan pada saya melaksanakan diklat Bim 3 itu sampai 

sekarang terus kita kembangkan. Jadi masuk dalam prioritas kabupaten 

Jombang 

2. Bagaimana Support yang diberikan oleh Pimpinan Lembaga agar E-Litbang 

terlaksana secara efektif? 

Jadi pimpinan tentunya mendukung dalam kegiatan ini tentunya di kami 

di bidang litbang sebagai pelaksaan  pengelolaan E-Litbang ini sebagai 

contoh beberapa kegiatan sudah menggunakan E-Litbang ini, kalau 

panjenangan lihat kemaren itu program PKMBK juga menggunakan E-

Litbang terus ini nanti Krenova juga menggunakan E-Litbang. Terus 

berkaitan dengan penyebar luasan informasi berkaitan dengan kajian yang 

ada di bidang litbang maupaun dibidang bidang lainnya juga akan 

diinformasikan di  E-Litbang, untuk bisa terlaksana secara efektif tentunya 

ya kelembaga pengelolaan E-Litbang ini dikordinasikan  oleh bidang 

Litbang khususnya saya bersama dengan temen-temen bidang litbang 

sebagai team utama berkaitan dengan pengelolaan E-Litbang ini dan 

tentunya didukung dari bidang-bidang lainnya yang ada di Bappeda 

3. Sejauh mana Support yang diberikan oleh Pimpinan Lembaga dalam 

menyediakan anggaran E-Litbang agar terlaksana dengan efektif? 
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Jadi kegiatan E-Litbang ini juga didukung dengan anggaran yaitu di 

kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi yang ada di 

subbid nya pak Novi kegiatan apa namanya Inotek,jadi di Bappeda 

dikegiatan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi ini yang 

mendukung secara langsung berkaitan dengan E-Litbang 

penganggarannya ya 

4. Sejauh ini apakah E-Litbang sudah disosialisasikan secara menyeluruh dan 

kontinyu? 

E-Litbang sudah disosialisasikan nanti njenengan lihat ya di aplikasi atau  

juga mungkin sudah saya mulai pada saat di 2019 kepada seluruh OPD 

kemudian kepada perguruan Tinggi, kepada masyarakat bagaimana 

dengan terkait keberadaan E-Litbang ini, jadi E-Litbang ini kalau 

panjenengan  melihat di website nya jombangkab.go.id itu E-Litbang 

masuk di bagian dari e-government nya kabupaten Jombang. Sudah di 

sosialisasikan 2019 2020, 2020 kebetulan krenova tidak ada tetapi E-

Litbang juga digunakan untuk menangkap asprasi masyarakat, perangkat 

daerah ataupun stakeholder lainnya  dalam rangka usulan berkaitan dengan 

usualan kajian ataupun inovasi, jadi ditahun 2020 di pedoman penyusunan 

kebijakan daerah RKPD disurat edarannya itu disana disebutkan bahwa 

untuk usulan berkaitan dengan kelitbangan bisa melalui E-Litbang jadi itu 

juga berkaitan dengan funsgsinya E-Litbang terus di  2020 beberapa OPD 

mengajukan usulan berkaitan dengan kelitbangan yang saat ini kita tindak 

lanjuti misalnya  kajian resiko bencana kemudian dengan indek kesalehan 

sosial kemudian berkaitan dengan pemetaan durian di wonosalam  jadi 

insyaallah sudah kita sosialisasikan dan secera kontinyu 

5. Bagaimana terget yang ditetapkan terkait pelaksaan E-litbang ini? Apakah 

sudah mencapai target yang diharapkan? 

Insyaallah apa yang kita targetkan  berkaitan dengan pemahaman  dan juga 

orang mengenal E-Litbang dan juga user yang menjadi yang terdaftar di 

E-Litbang juga semakin meningkat kemudia pemanfaatan E-Litbang di 

dalam proses perencanaan alhamdulilah seperti yang disampaikan tadi di 

2020 usulan masuk ditindak lanjuti di tahun 2021, terus kemudian E-

Litbang dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan di Bappeda khususnya 

di bidang litbang yaitu untuk media informasi maupun media koordinasi 

berkaitan dengan beberapa agenda seperti kompetisi PKMBK, Krenova itu 

juga di Infomasikan di E-Litbang 

6. Dalam penerapan E-Litbang apakah sudah ada peraturan tertulis seperti 

peraturan Pemerintah yang jelas ? 
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Insyaallah dari modulnya sudah ada kemudian juga dari aplikasinya juga 

sudah ada kemudian tadi berkaitan dengan adanya surat edaran berkaitan  

dengan penggunaan E-Litbang ngeh berkaitan dengan penyusunan RKPD 

disitu ada juga berkaitan dengan E-Litbang. Silahkan dilihat di surat 

edaran penyusunan RKPD di tahun 2021 itu suratnya tahun 2020 

7. Berapa jumlah SDM yang tersedia dalam pelaksanaan E-Litbang ini? 

Dengan jumalah seperti itu apakah Bapak puas ? 

Jumlah yang tersedia dalam SDM E-Litbang ini khususnya yang ada 

dibidang litbang ini 8 orang, semuanya bisa menjadi user di E-Litbang 

untuk operasional pemanfaatan aplikasi, untuk programmer sebagaimana 

kebijakan dipemerintah daerah bahwa semua aplikasi dikelola oleh dinas 

kominfo sehingga kita tidak memiliki di bappeda sdm berkaitan dengan 

programmer untuk E-Litbang ini karena ini sudah dikelola secara langsung 

oleh dinas kominfo 

8. Apakah infrastruktur teknologi sudah memadai ? 

Sementara cukup dari jaringan cukup peralatan  ya lumayan tinggal ya itu 

tadi berkaitan dengan kemampuan untuk memperbaiki fitur, program 

ataupun juga pengembangan dalam E-litbang karena ini dikelola di dinas 

kominfo sehingga ini harus melalui koordinasi dan juga pelaksanaan lebih 

lanjut yang ada di dinas kominfo 

9. Apakah anggaran yang diberikan sudah memenuhi ?  

Relatif ya, kalau kami melihat anggaran ya cukup yang penting kan 

bagaimana berkreasi dan berinovasi supaya fasilitas infrastruktur aplikasi 

ini bisa  dimanfatkan digunakan dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat 

 

10. Apa manfaat yang didapatkan oleh Pemerintah dan juga masyarakat yang 

sudah menggunakan E-Litbang ini? 

Yang didapatkan oleh pemerintah berkaitan dengan E-Litbang ya 

berkaitan dengan penyebar luasan infromasi lebih mudah kemudian 

dalam beberapa kesempatan proses pemanfaatan informasi, pengiriman 

data lebih cepat, lebih mudah kemudian pemerintah bisa juga lebih 

mudah dalam rangka memberikan akses infromasi kepada masyarakat 

karena tidak perlu mendatangi satu persatu stakeholder tapi sudah 

diinformasikan berkaitan dengan kelitbangan ini ada E-Litbang tinggal 

masyarakat masuk ke website seperti itu sehingga lebih memudahkan 

proses penyebar luasan inforomasi. Kalau untuk Masyarakat tidak perlu 

ke kantor bappeda untuk mendapatkan data atau infromasi yang berkaitan 
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dengan kelitbangan bisa melalui fitur yang ada di E-Litbang beberapa 

data informasi juga sudah  dipublikasikan disana sehingga masyarakat 

lebih mudah dan artinya tidak berbiaya, apa yang menjadi aspirasi 

masyarakat dengan kelitbangan seperti yang dikatakan tadi berkaitan 

dengan pemetaan durian diakomodasi dan juga ditindak lanjuti sampai 

dengan kegiatan dan hasilnya sangat dirasakan oleh masyarakat, 

kemudian masyarakat lebih mudah dalam mengajukan proposal ataupun 

usulan untuk beberapa kegiatan yang di agenda atau  yang 

diselenggarakan oleh bappeda melalui E-Litbang contoh usulan yang 

berkaitan dengan lomba krenova untuk kompetisi pemberdayaan 

kelompok masyarakat berbasis kinerja cukup bisa di uploud di E-Litbang 

sehingga tidak ribet ribet.  

11. Apakah E-Litbang sudah berjalan dengan baik? Bagaimana usaha yang 

dilakukan oleh Bapak dalam mengoptimalkan program inovasi E-Litbang 

ini? 

Untuk saat ini bisa dikatakan cukup kemudian usaha yang dilakukan saya 

sebagai kepala bidang berupaya pemanfaatan E-Litbang ini bisa secara 

menyeluruh dikegitan kegiatan kami kemudia mendorong teman-teman 

untuk berkreasi untuk mengembangkan E-Litbang ini sehingga banyak 

layanan yang bisa dirasakan bekerjasama dengan instansi lain terutama 

dengan provinsi ataupun  perguruan tinggi supaya ada lingkit jadi hal hal 

yang menjadi infromasi mungkin tidak selalui disediakan E-Litbang tetapi 

tinggal nanti link kan di E-Litbang disitu ada pemerintah provinsi sama 

Balitbang kemendagri 

B. Daftar pertanyaan faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan E-

Litbang 

1) Dalam menjalankan E-Litbang ini Faktor apa saja yang menjadi 

pendukung diterapkannya E-Litbang? 

Faktor pendukung tentunya kebijakan dari daerah maupaun pimpinan 

bahwa ini jadi salahsatu upaya dalam rangka pengembangan inovasi 

pelayanan publik yang ada di kabupaten jombang, jadi kalau dulu orang 

berkaitan dengan usulan kelitbangan tidak terakomodasi di musrenbang 

kecamatan atau kabupaten dengan ini hanya untuk mengusulkan di E-

litbang bisa menjadi bahan pembahasan dan juga Alhamdulilah ada yang 

sampai ditindak lanjut 

2) Apakah ada faktor penghambat dalam penerapan  E-litbang ini ? 

kalau faktor penghambat tentunya kalau saat ini ya karena pengelolaan 

ada di dinas kominfo sehingga untuk  bagaimana kecepatan dalam 
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perbaikannya ini harus menunggu dari kominfo sehingga kita tidak bisa 

langsung ya, oh ini sebaiknya ditambahi fitur seperti ini dengan model 

seperti ini nah itu tidak bisa langsung karena programernya kan ada 

disana dan juga programer disana juga terbatas sehingga kadang masih 

membutuhkan waktu membutuhkan apa namanya untuk  pemahaman 

atau koordinasi lagi. Terus yang kedua berkaitan dengan pergantian 

pejabat ngeh yang ada di litbang, sehingga artinya bahwa adanya 

perubahan pejabat ini juga membutuhkan perlu adaptasi baru 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 “ Penerapan E-Litbang dalam Pengembangan E-Government (Studi Pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang) ” 

Nama Informan    : Novi Tri Hutomo, SE 

Jabatan     : Kepala sub  bidang penelitian dan pengembangan 

Hari dan Tanggal  : Rabu, 15 Juni 2021 

A. Daftar pertanyaan indikator keberhasilan dalam pengembangan e-

government, yaitu Support, capacity, value 

1. Apakah E-Litbang termasuk dalam Program Inovasi Prioritas Kabupaten 

Jombang ? 

Iya termasuk, karena tertuang dalam perubahan RPJMD tahun 2021, RPJMD 

tahun 2018-2023 dirubah pada tahun 2021 ada inovasinya   

2. Bagaimana Support yang diberikan oleh Pimpinan Lembaga agar E-

Litbang terlaksana secara efektif? 

Pimpinan memberikan support atau dukungan bisa dimanfaatkan secara 

maksimal oleh masyarakat terkait kajian, inovasi terus program sosial dan 

kependudukan dan  ekonomi pembangunan dan inovasi dan teknologi 

3. Sejauh mana Support yang diberikan oleh Pimpinan Lembaga dalam 

menyediakan anggaran E-Litbang agar terlaksana dengan efektif? 

Sejauh ini sudah ada anggaran untuk pengembangan E-Litbang sudah 

tertuang dalam DPA SKPD 

4. Sejauh ini apakah E-Litbang sudah disosialisasikan secara menyeluruh dan 

kontinyu? 

Sudah, E-Litbang sudah disosialisasikan secara menyeluruh dan 

berkelanjutan melalui sosialisasi program dan kegiatan yang ada di 

litbang. 

5. Bagaimana terget yang ditetapkan terkait pelaksaan E-litbang ini? Apakah 

sudah mencapai target yang diharapkan? 

Targetnya E-Litbang ini ya belum sepenuhnya memenuhi akan tetapi 

pengembangannya dari tahun ketahun diharapkan bisa sesuai harapan dan 

menfasilitasi usulan dan kajian-kajian yang disampaikan oleh masyarakat 

dan OPD, jadi seng target e iku belum terlaksana sepenuhnya terus untuk 

mencapai target iku terus dilakukan pengembangan. 

6. Dalam penerapan E-Litbang apakah sudah ada peraturan tertulis seperti 

peraturan Pemerintah yang jelas ? 
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Kalau untuk perpub inovasi daerah belum ada akan tetapi kalau di surat 

edaran RKPD 2021 sudah ada 

7. Berapa jumlah SDM yang tersedia dalam pelaksanaan E-Litbang ini? 

Dengan jumalah seperti itu apakah Bapak puas ? 

Jumlahnya ya 8 orang, kalau dikatakan belum puas ya belum puas 

mestinya ada ahli IT yang menangani E-Litbang secara khusus 

8. Apakah infrastruktur teknologi sudah memadai ? 

Belum, infastrukturnya belum karena belum ada apa ya semacam 

komputer yang servernya gede khusus untuk sarana prasarana 

komputernya masih standart lah terkait dengan komputer yang spek nya 

gede layarnya gede 

9. Apakah anggaran yang diberikan sudah memenuhi ?  

Wah iki, anggarannya belum ya belum memenuhi karena ya itu tadi perlu 

penambahan tenaga ahli untuk IT nya dan juga untuk komputer perlu di 

update  

10. Apa manfaat yang didapatkan oleh Pemerintah dan juga masyarakat yang 

sudah menggunakan E-Litbang ini? 

Manfaatnya bagi pemerintah itu menghimpun data data usulan dari OPD, 

untuk penyebaran informasi juga lebih cepat dan mudah dan juga kalau 

mengirim data lebih cepat dan mudah. Kalau bagi masyarakat e ya dengan 

adanya elitbang iki khususnya masyarakat jombang bisa mengusulkan 

inovasinya melalui elitbang dengan adanya lomba krenova. Diharapkan 

dapat menemukan inovator inovator yang baru dikabupaten Jombang, 

kalau bagi OPD, OPD juga bisa mengusulkan melalui E-Litbang iki misale 

nilai tukar petani bisa diusulkan terus nanti kita kaji di program kegiatan 

litbang Bappeda. 

11. Apakah E-Litbang sudah berjalan dengan baik? Bagaimana usaha yang 

dilakukan oleh Anda dalam mengoptimalkan program inovasi E-Litbang 

ini? 

E-Litbang sudah berjalan dengan baik, bagaimanapun juga kita harus terus 

melakukan pengembangan dan mengoptimalkan  aplikasi e-litbang ini 

sehingga kami melakukan Update aplikasi secara kontinyu bekerjasama 

dengan dinas kominfo 

B. Daftar pertanyaan faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan E-

Litbang 

1) Dalam menjalankan E-Litbang ini Faktor apa saja yang menjadi 

pendukung diterapkannya E-Litbang? 
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jadi ya kalau faktor pendukung diterapkannya E-Litbang ini se ya kita  

dari landasan hukumnya ya kita melakukan sesuai dengan turunan  PP no 

38 tahun 2017 dimana pemerintah daerah harus mendukung inovasi 

dengan E-Litbang ini mengfasilitasi dan usulan yang disampaikan oleh 

masarakat dan OPD. Serta perkembangan zaman yang menuntut dengan 

segalanya menggunakan elektronik 

2) Apakah ada faktor penghambat dalam penerapan  E-litbang ini ?. 

Yo ada faktor penghambatnya itu kurangnya Sumberdaya manusia yang 

menangani IT tadi, terkadang kadang koneksi internet nya kurang dan 

juga itu kalau mau perbaikan penambahan fitur dan lainnya juga harus ke 

diskominfo dulu jadi ya tidak gak bisa cepat langsung teratasi gitu Terus 

pergantian pejabat juga menjadi faktor pengahambatnya soalnya pejabat 

yang kemaren itu sudah mengagas terus dengan adanya pejabat yang baru 

itu meneruskan gitu terus jadinya ya harus menyesuiakan 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 “ Penerapan E-Litbang dalam Pengembangan E-Government (Studi Pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang) ” 

Nama Informan    : Wahyu Widayati, S.Si 

Jabatan     : Staf bidang penelitian dan pengembangan 

Hari dan Tanggal  : Rabu, 15 Juni 2021 

A. Daftar pertanyaan indikator keberhasilan dalam pengembangan e-

government, yaitu Support, capacity, value 

1. Apakah E-Litbang termasuk dalam Program Inovasi Prioritas Kabupaten 

Jombang ? 

Menurut saya harusnya menjadi prioritas kenapa karena elitbang adalah 

menurut saya ya pintu gerbang menuju pembangunan daerah kabupaten 

jombang kenapa di elitbang tersebut cukup menampung aspirasi 

masyarakat apa yang menjadi harapakan masyarakat E-litbang  fasilitas 

untuk membuka peluang selebar lebarnya untuk masyarakat untuk 

menyampaikan harapan keluhan serta inovasi inovasi demi pembangunan 

kabupaten jombang 

2. Bagaimana Support yang diberikan oleh Pimpinan Lembaga agar E-

Litbang terlaksana secara efektif? 

Sejauh ini pimpinan kami mengarahkan kami untuk bekerjasama dengan 

dinas kominfo dalam rangka perbaikan dan peningkatkan sistem, fasilitasi 

berhubungannya dengan E-Litbang 

3. Sejauh mana Support yang diberikan oleh Pimpinan Lembaga dalam 

menyediakan anggaran E-Litbang agar terlaksana dengan efektif? 

Anggaran elitbang hanya sekali pada tahun 2019 untuk pebaikan sistem 

dan perubahan apa ya istilahnya tampilan muka secara menyeluruh agar 

memudahkan kita dalam berkomunikasi dan penggunaannya, nah saat ini 

sudah tidak ada anggaran karena kita sudah berkerjasama dengan kominfo, 

kalau dulu ada anggaran karena pelaksanaannya dulu dilakukan oleh pihak 

ketiga, kalau sekarang sudah kerjasama dengan kominfo jadi setiap 

maintanance kita bisa langsung menemui pihak dinas kominfo 

4. Sejauh ini apakah E-Litbang sudah disosialisasikan secara menyeluruh dan 

kontinyu? 

Sudah, saat ini sudah  dilakukan sosialisasi secara kontinyu 
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5. Bagaimana terget yang ditetapkan terkait pelaksaan E-litbang ini? Apakah 

sudah mencapai target yang diharapkan? 

Untuk sosialisasinya itu  kegiatan E-Litbang harapnya untuk dapat 

mengakomodir kegiatan-kegiatan, seperti pada bidang inovasi dan 

teknologi krenova kemudian usulan usulan penelitian-penelitian dari OPD 

kemudian inovasi-inovasi dari OPD bisa kita publikasikan inovasi-inovasi 

apa aja yang dilakukan oleh OPD OPD sehingga masyarakat dapat 

memanfaatkan inovasi yang telah diluncurkan oleh OPD OPD  

Sejauh ini masih belum kami masih mempunyai keterbatasan sistem 

sehingga sejauh ini masih terus dan terus memperbaiki sistem, jadi 

memang untuk  trail kita tidak bisa cepat karena ya itu kalau misal kita 

kerjasama dengan kominfo lama begitu juga sih dengan pihak ketiga, tapi 

dengan kominfo ini lebih mudah dibandingakan pihak ketiga namun tapi 

ya karena kita juga memahami di kominfo sendiri ya masih banyak ya 

istilahnya apa ya kita ngantri seperti itu karena memang mungkin elitbang 

sendiri bukan prioritasnya nomer 1 tergantung antriannya juga seperti itu. 

6. Dalam penerapan E-Litbang apakah sudah ada peraturan tertulis seperti 

peraturan Pemerintah yang jelas ? 

Sejauh ini E-Litbang belum ada peraturan SK inovasi daerah  

Berapa jumlah SDM yang tersedia dalam pelaksanaan E-Litbang ini? 

Dengan jumalah seperti itu apakah Anda puas ? 

Jumlah 8 orang, tetapi untuk E-Litbang ini sejauh ini masih dua orang, 

dengan saya sebagai koordinator dan mas novi selaku kepala subbidang 

inovasi dan teknologi sebagai penanggung jawab. Dengan jumlah dua 

orang sebagai koordinator dan penanggung jawab menurut saya sudah 

cukup, namun untuk pengisian konten dibutuhkan keterlibatan semua 

pihak jadi E-litbang itu adalah miliknya bidang litbang   

7. Apakah infrastruktur teknologi sudah memadai ? 

Hmmm sudah, di dinas kominfo sudah memadai 

8. Apakah anggaran yang diberikan sudah memenuhi ?  

sudah 

9. Apa manfaat yang didapatkan oleh Pemerintah dan juga masyarakat yang 

sudah menggunakan E-Litbang ini? 

Manfaat yang didapatkan oleh pemerintah bisa mengetahui aktifitas 

masyarakat terutama kemaren ada kegiatan pengberdayaan kelompok 

masyarakat berbasis kinerja, pada kegiatan tersebut menggunakan aplikasi 

E-Litbang sebagai sarana untuk penerimaan usulan sehingga kita tahu 

banyak kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan dengan 
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memberdayakan masyarakat yang sangat positif sehingga terlihat sekali 

ada beberapa kelompok masyarakat betul betul dapat meninggkatkan 

kegiatan perekonomian di kampungnya seperti sukirjo itu terlihat sekali 

peningkatan kegiatan ekonominya sangat berkembang berawal dari sandal 

ukir kemudian berkembang sebagai pembuatan furnitur dari rotan sintetin 

kalau ngak salah seperti itu. Sehingga dari kegiatan tersebut kita bisa tahu 

kita fasilitas, jadi misalnya ada usulan penelitian kemaren itu terkait 

pemetaan komuditas durian di wonosalam, nah awalnya ada usulan masuk 

terkait kegiatan infentarisasi komuditi durian di wonosalam kemudian 

kami fasilitasi kegitan pelaksanaan tersebut sekarang sudah selesai 

kegiatannya dan hasilnya itu berupa database menjadi produk berupa 

aplikasi komuditas durian diwonosalam 

10. Apakah E-Litbang sudah berjalan dengan baik? Bagaimana usaha yang 

dilakukan oleh Anda dalam mengoptimalkan program inovasi E-Litbang 

ini? 

Sayang sekali dan mohon maaf saat ini elitbang sudah berjalan namun 

belum berjalan dengan oke karena banyak sekali keterbatasan terutama apa 

ya perbaikan sistem dan itu tidak bisa dilakukan secara cepat  

B. Daftar pertanyaan faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan E-

Litbang 

11. Dalam menjalankan E-Litbang ini Faktor apa saja yang menjadi 

pendukung diterapkannya E-Litbang? 

Faktor pendukung diterapkannya E-Litbang ini ya terutama ya kemauan, 

keinginan untuk melakukan pembangunan secara komperhensif sesuai 

dengan harapan masyarakat, untuk faktor utama kita dalam memjalankan 

aplikasi ini 

12. Apakah ada faktor penghambat dalam penerapan  E-litbang ini ?. 

Untuk faktor penghambat nya sendiri kurangnya sumberdaya manusia 

yang dapat secara cepat untuk menangani sistem jadi misal kita pebaikan 

kendalanya kita tidak bisa cepat dalam hal kendalnya  
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Lampiran 3  Dokumentasi wawancara 

 

Hasil wawancara dengan kepala bidang penelitian dan pengembangan 

 

Hasil wawancara dengan staf bidang litbang 
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Hasil wawancara dengan kepala sub bidang inovasi dan teknologi 

   

Hasil wawancara online dengan masyarakat 
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Lampiran 4 Salinan Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 5 Lembar revisi oleh Dosen Penguji 
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Kartu Bimbingan 
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