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Komentar Reviewer
1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Memenuhi syarat sebagai artikel jurnal karena ada abstrak, kata kunci latar belakang
lengkap, teori, dan metodologi ada . pembahasan dan kesimpulan, daftar pustaka ada
Review ada
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Data analisis dan hasil analisa bagus namun analisis mendalam dan masih bisa
diexplosre lebih dalam. Peneliti kurang mendalami data untuk implemetasi egovernment. Secara umum tarjet paper untuk master planing tidak tercapai
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:
Data cukup dan termasuk mutakhir karena tetapi meupakan review bukan
penelitian. Teknik analisis menggunakan desktirptif.

4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
Baik karena kegitan dilakukan oleh ITB
5. Indikasi plagiasi:
Tidak ada. Turnitin 10%
6. Kesesuaian bidang ilmu:
Sesuai dengan bidang pengajaran dan latar belakang peneliti. Saat paper dibuat beliau
ditugaskan sebagai kepala dinas teknologi informasi Kota Surabaya
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Komentar Reviewer
7. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Cukup lengkap untuk kegitatan proseding nasional. Ada abstrak, kata kunci latar belakang lengkap,
teori, dan metodologi ada . pembahasan dan kesimpulan, daftar pustaka
8. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Analisis cukup dalam namun seharusnya masih bisa dikaji lebih dalam. Peneliti kurang mendalami
data dari penelitian terdahulu untuk implemetasi e-government. Secara umum tarjet paper untuk
master planing awal pemerintah mencukupi.
9. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:
Penelitian ini merupakan analisis dari hasil penelitian bukan penelitian murni. Teknik analisis
menggunakan desktirptif analitik dan cukup
10. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
Proseding dengan proses review dan diselengarakan oleh ITB
11. Indikasi plagiasi:
Tidak ada. Turnitin 10%
12. Kesesuaian bidang ilmu:
Sesuai dengan bidang perekonomian indonesia dan sebagai kepala dinas teknologi
informasi Kota Surabaya
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