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Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai hasil evaluasi atas 

program Sragen Cyber Regency di Kabupaten Sragen yang dilakukan oleh Kantor 
Pengelola Data Elektronik (KPDE) dalam kurun waktu 2002 – 2010.  Program ini  
dilatar belakangi oleh kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang 
terus berkembang dan meningkat terutama dalam transfer informasi dan 
komunikasi yang mulai diadaptasi oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Tujuan 
dari program ini adalah pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk mendukung kinerja pemerintah dan memberikan pelayanan publik kepada 
masyarakat serta lebih mendekatkan diri pada dunia usaha melalui e-government. 

Guna menjelasakan evaluasi pelaksanaan, pengelolaan dan 
pertanggungjawaban progam Sragen Cyber Regency, maka digunakan metode 
mixed  (antara metode kualitatif dan metode kuantitatif). Subjek dalam penelitian 
ini adalah pemerintah yang diwakili oleh KPDE, BAPPEDA, BPT dan DP2D, 
pengusaha dan masyarkat. Adapun metode pengumpulan data adalah melalui 
wawancara, observasi, meneliti dokumen dan koesioner yang dilakukan dengan 
pemilihan responden menggunakan non probability sampling dan cluster random 
sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga tahun 2010 program Sragen 
Cyber Regency di Kabupaten Sragen telah berjalan dengan baik. Program ini telah 
memberikan banyak manfaat antara lain terciptanya pelayanan publik yang prima 
dan efisien dan menciptakan reformasi birokrasi dalam pemerintahan Kabupaten 
Sragen. Akan tetapi terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program 
seperti tidak meratanya tingkat sumberdaya manusia, perawatan jaringan yang 
kurang dan adanya alokasi dana pendukung yang minim untuk keberlanjutan 
program. Sementara itu baik dari masyarakat maupun pengusaha menyatakan 
setuju apabila program Sragen cyber regency ini tetap diteruskan karena 
mempunyai tujuan yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarkat sragen 
melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang di 
era ini. 
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Rekomendasi untuk penelitian mendatang, diperlukan penambahan dana 

agar mampu membangun server yang lebih baik, mengadakan perawatan jaringan 
dan infrastruktur pendukung dan mengadakan sosialisasi mengenai program 
kepada masyarakat serta menciptakan inovasi dalam pelaksanaan program agar 
dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang akan terus berkembang dan yang 
terakhir adalah meningkatkan sinergisitas program dengan program lain untuk 
meningkatkan kinerja pemerintah. 
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