PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUMENEP
Rillia Aisyah Haris
Dosen pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Wiraraja Sumenep
rilliaharis@gmail.com
ABSTRAK
Pengembangan kapasitas kelembagaan ditujukan dalam rangka menunjang keberhasilan
otonomi daerah dan mencerminkan nilai - nilai good governance. Pengembangan kapasitas
kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep ini sangat penting
dilakukan dan merupakan hal yang menjadi sorotan saat ini karena pengaruhnya yang sangat erat
dengan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah itu sendiri khususnya yang terkait dengan
pelaksanaan e-government. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan
kapasitas kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep serta untuk
menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dari pengembangan kapasitas
kelembagaan institusi pemerintah daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sumenep meliputi pemanfaatan personil dan aspek
manajerial belum terlaksana secara optimal.
Kata kunci: capacity building, penguatan organisasi, e-government
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PENDAHULUAN

kompleks maka pemerintah daerah dituntut
pemerintah

untuk senantiasa diperkuat sebagai lembaga

daerah di negara-negara berkembang seperti

yang memiliki kemampuan yang memadai

Indonesia telah menjadi perhatian. Terutama

sebagai alat mencapai tujuan penyelenggaraan

sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 32

pemerintahan

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjadikan pemerintah daerah sebagai alat

disertai

peraturan

yang berkemampuan untuk mencapai tujuan

pelaksanaannya. Undang-undang tersebut telah

inilah maka perlu dilakukan pengembangan

mengamanatkan

kapasitas/capacity

Membangun

kapasitas

dengan

berbagai

perlunya

upaya-upaya

yang

baik.

Dalam

building

rangka

(Nurcholis,

2005:50)

terkoordinasi secara nasional untuk menjamin
tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan

Pengembangan kapasitas sebagai suatu

Otonomi Daerah. Sebagaimana kita ketahui

pendekatan dalam pengelolaan pemerintahan

bahwa

telah secara nyata tidak boleh ditunda lagi

otonomi

daerah

merupakan

hak

wewenang dan kewajiban daerah otonom

pelaksanaannya.

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pengembangan kapasitas dipengaruhi oleh

pemerintahan dan kepentingan masyarakat

konsep yang telah ada sebelumnya seperti

setempat sesuai dengan peraturan perundang-

pengembangan

undangan yang berlaku. Pemerintah daerah

kelembagaan,maka makna yang terangkum

memiliki

menentukan

dalam pengembangan kapasitas ini menjadi

struktur organisasi serta mengelola sumber

sangat luas, yaitu mencakup seluruh level

daya manusianya sendiri.

dalam suatu organisasi atau kelembagaan

keleluasaan

untuk

Perkembangan

kelembagaan,

konsep

penguatan

(Nugraha, 2004:1).

Kendati demikian, otonomi daerah ini

Konsep pengembangan kapasitas ini

hanyalah merupakan alat semata untuk dapat
penyelenggaraan

menjadi suatu konsep yang berkaitan dengan

dengan

tujuan

kemampuan (ability) dari suatu organisasi atau

kesejahteraan

kelembagaan dalam mengembangkan suatu

masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat

ragam strategi untuk meningkatkan efisiensi,

dicapai melalui pemberian beragam pelayanan

efektifitas

dan

publik yang memuaskan melalui lembaga yang

pemerintah

(Grindle,

kita

melaksanakan

melaksanakan
pemerintahan
utamanya

sebut

tugas
yang

baik

menciptakan

dengan

pemerintah

daerah.

pelayanan

Mengingat tugasnya yang demikian berat dan
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publik

responsivitas
1997:5).

tugasnya
yang

kinerja
Dalam

memberikan
prima

kepada

masyarakat, kapasitas dari pemerintah daerah

yang belum mencerminkan konsep the right

yang mumpuni merupakan faktor penting yang

man in the right place belum terpenuhi secara

menentukan keberhasilan mewujudkan good

baik. Hal tersebut secara tidak langsung

governance.

mengakibatkan koordinasi antar bidang tugas

Kabupaten Sumenep sebagai sebuah

menjadi kurang optimal.

kabupaten di Jawa Timur dengan wilayahnya

Dari hal yang telah dipaparkan diatas,

yang terdiri dari daerah darat dan kepulauan

maka kajian ini ingin melihat lebih lanjut

juga

mengenai

tidak

lepas

dari

tuntutan

adanya

pengembangan

kapasitas

pengembangan kapasitas kelembagaan Dinas

kelembagaan

Dinas

Komunikasi

Komunikasi dan Informatika agar mampu

Informatika

Kabupaten

Sumenep

menunjang keberhasilan otonomi daerah dan

perumusan masalah sebagai berikut:

mencerminkan

nilai

governance.Pengembangan
kelembagaan

Dinas

good
kapasitas

Komunikasi

dan

Informatika Kabupaten Sumenep ini sangat
penting dilakukan dan merupakan hal yang

1. Bagaimanakah
kapasitas

dan
dengan

pengembangan
kelembagaan

Komunikasi

dan

Dinas

Informatika

Kabupaten Sumenep?
2. Faktor-faktor

apa

sajakah

yang

menjadi sorotan saat ini karena pengaruhnya

mendukung dan menghambat dalam

yang sangat erat dengan peningkatan kinerja

pengembangan kapasitas kelembagaan

dari Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sumenep itu sendiri khususnya

Kabupaten Sumenep?

yang

terkait

dengan

pelaksanaan

e-

government.

Dengan mengacu pada latar belakang

Berbagai permasalahan yang timbul
khususnya

Tujuan Penelitian

yang

berkaitan

dengan

permasalahan kelembagaan meliputi masalah

dan perumusan masalah diatas, maka tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk

menganalisis

pengembangan

komunikasi, budaya organisasi, pemanfaatan

kapasitas kelembagaan Dinas Komunikasi

personel aparatur, kepemimpinan, struktur

dan Informatika Kabupaten Sumenep.

manajerial banyak mewarnai pelaksanaan

2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan

tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan

faktor penghambat dalam pengembangan

Informatika Kabupaten Sumenep sehingga

kapasitas kelembagaan Dinas Komunikasi

menjadi tidak optimal. Penempatan aparatur

dan Informatika Kabupaten Sumenep.
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TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan

kapasitas

atau

designed to

strengthen participant’s

abilityes

to

evaluate

choices

and

their

implement

policy

decisions

peningkatan kapasitas merupakan suatu upaya

effectively, may include education and

yang dimaksudkan untuk mengembangkan

training,

suatu ragam strategi meningkatkan efficiency,

reforms,

effectiveness,

technological and financial assistance.

organisasi.

dan
hal

responsiveness
ini

kinerja

sebagaimana

yang

institutional and legal
as

well

(pembangunan

dikemukakan oleh Grindle ( 1997:5):

as

kapasitas

scientific,

biasanya

dipahami sebagai alat untuk membantu

“capacity building is intended to

pemerintah, komunitas dan individu-

encompass a variety of strategies that

individu

have

the

kemampuan

and

dalam rangka pencapaian tujuan yang

to

do

efficiency,

with

increasing

effectiveness,

responsiveness

of

government

telah

dalam

mengembangkan

dan

pengetahuannya

ditetapkan.

Program

performance.

pembangunan kapasitas, dapat didesain

(pembangunan kapasitas adalah upaya

untuk

yang

untuk

partisipan dalam mengevaluasi pilihan

macam

kebijakan dan implementasi kebijakan

meningkatkan

secara efektif, termasuk pendidikan

efisiensi, efektifitas dan responsivitas

dan pelatihan, lembaga dan reformasi

dari kinerja pemerintah).

kebijakan, begitu juga pengetahuan,

dimaksudkan

mengembangkan
strategi

yang

berbagai
dapat

Pengertian

lain

mengenai

memperkuat

teknologi

dan

pembangunan kapasitas juga dikemukakan

perekonomian).

oleh Sensions dalam Soeprapto (2003) yang

Mengkaji

memberikan definisi:
“capacity

Dinas

building

understood

to

governments,

usually
mean

communities

is

helping
and

kemampuan

membantu

pembangunan

Komunikasi

dan

kapasitas
Informatika

Kabupaten Sumenep, penulis memilih untuk
menggunakan

salah

pengembangan

kapasitas

satu
seperti

dimensi
yang

individuals to develop the skills and

dikemukakan oleh Grindle di atas, yaitu

expertise needed to achieve their goals.

dimensi penguatan kelembagaan/organisasi.

Capacity

building

program,

often
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Berkenaan

dengan

kelembagaan/organisasi,

penguatan

pusat

perhatian

bersangkutan dengan profesinya harus
tersedia secara memadai.

ditujukan kepada sistim manajemen untuk

2) Dalam melaksanakan tugas profesi, baik

memperbaiki kinerja dari fungsi-fungsi dan

secara perorangan maupun kelembagaan,

tugas-tugas yang ada dan pengaturan struktur

menerapkan standar baku dibidang profesi

mikro. Aktivitas yang harus dilakukan adalah

yang bersangkutan

menata sistim insentif, pemanfaatan personel

3) Dalam menjalankan tugas profesinya,

yang ada, kepemimpinan, komunikasi dan

wajib memenuhi kode etik atau etika

struktur manajerial (Grindle: 1997).

profesi.

Sebagaimana dinyatakan oleh Grindle
(1997)

bahwa

pengembangan

Menurut

Sedarmayanti

(2013:125)

kapasitas

kompetensi mencakup berbagai faktor teknis

kelembagaan dilakukan melalui penguatan

dan non teknis, soft skill dan hard skill yang

organisasi (strengthening organization) yang

digunakan sebagai aspek yang dinilai banyak

meliputi

organisasi

beberapa

aspek

pemanfaatan pegawai,

antara

lain

dan aspek struktur

untuk

merekrut

karyawannya.

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai

manajerial.

kecakapan, keterampilan, kemampuan yang

a.

Pemanfaatan personil

dimiliki seseorang sehingga orang tersebut

Pemanfaatan personil merupakan salah

mampu berhasil dalam pekerjaannya.

satu

unsur

dalam

upaya

penguatan

organisasi yang menempatkan pegawai

METODE PENELITIAN

yang

Penelitian ini menggunakan metode

dimilikinya (the right man on the right

penelitian kualitatif dengan desain penelitian

place).

dengan

deskriptif. Pemilihan rancangan deskriptif

kompetensi yang sesuai sebagai upaya

kualitatif, maka penulis melakukan pendekatan

mewujudkan aparatur yang profesional di

terhadap obyek penelitian dengan menggali

bidangnya

informasi sesuai dengan persepsi penulis dan

sesuai

kriteria

dengan

kompetensi

Penempatan

harus

pegawai

memenuhi

sebagaimana

kriteria-

disebutkan

oleh

Haryono (2012:70) yaitu sebagai berikut:
1) Mempunyai keahlian untuk melaksanakan

informan dan dapat berkembang sesuai dengan
interaksi

yang

wawancara.

terjadi

dalam

Penulis

proses

senantiasa

tugas sesuai dengan bidang profesinya dan

menginterpretasikan makna yang tersurat dan

untuk badan suatu lembaga keahlian yang

tersirat

dari

penjelasan

yang

diberikan
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informan, hasil observasi lapangan serta

Dilihat dari kualitas sumber daya

catatan pribadi

aparatur yang ada, dengan latar belakang

Fokus penelitian ini dapat diuraikan sebagai

pendidikan SLTA adalah paling besar yaitu 70

berikut:

%,

kondisi

ini

menunjukkan

kurangnya

1. Pengembangan kapasitas kelembagaan

sumber daya aparatur tenaga ahli berbasis

Dinas Komunikasi dan Informatika

teknologi informasi dan komunikasi dan dari

Kabupaten Sumenep melalui:

segi

a.

b.

Utilitization

of

personel

kuantitas

dengan

jumlah

pegawai

sebanyak 81 orang, dirasa masih kurang

(pemanfaatan personil)

memadai dibandingkan dengan volume beban

Aspek manajerial

kerja Dinas.

2. Faktor yang menjadi pendukung dan
penghambat

dalam

kapasitas

kelembagaan

Komunikasi

pengembangan

dan

Dinas

Informatika

Pembangunan kapasitas sangat erat
kaitannya dengan kinerja. Dapat dipahami
bahwa

pembangunan

kapasitas

berkaitan

dengan manajemen organisasi agar mampu

Kabupaten Sumenep, yaitu:

menghasilkan

a. Faktor pendukung

pencapaian tujuan organisasi. Oleh sebab itu

b. Faktor penghambat

pembangunan kapasitas merupakan sebuah

Fokus ini merujuk pada apa yang di

proses yang dinamis dan berkelanjutan yang

tawarkan oleh Grindle (1997) mengenai aspek

senantiasa diperbaiki dan diperbaharui untuk

pengembangan capacity building khususnya

dikembangkan secara terus-menerus.

dimensi

penguatan

kelembagaan/organisasi

kinerja

yang

baik

Peningkatan kinerja pemerintah daerah

dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

salah

baik (getting good government).

pengembangan

satunya
dan

dilakukan

dengan

penguatan

organisasi

pemerintah daerah. Sumber daya
HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dinas Komunikasi dan Informatika
memerlukan dukungan sumber daya aparatur
yang kuat dan profesional, serta penguasaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
memadai.
a.

Pemanfaatan Personil

dalam

manusia

merupakan faktor yang sangat penting dalam
sebuah

organisasi.

organisasi

dapat

berkembang dengan baik dan maju apabila di
dukung dengan sumber daya manusia yang
kompeten

dan

memadai.

Dalam

pengembangan sumber daya manusia adalah
menempatkan seseorang di posisi yang sesuai
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dengan kualifikasi dan kompetensi yang

magister

dimilikinya.

dengan

telekomunikasi dan masih banyak lagi posisi

kompetensi yang dimiliki sering disebut

yang diisi dengan kualifikasi yang tidak

dengan “the right man in the right place”.

sesuai. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita

Konsep ini menyebutkan bahwa potensi dasar

lihat penempatan yang tidak sesuai antara

dan kompetensi yang dimiliki seseorang dapat

kualifikasi jabatan dengan latar belakang

berkembang

pendidikan formal.

Posisi

yang

dengan

sesuai

baik

apabila

orang

science

bukan

oleh

magister

tersebut ditempatkan di posisi yang sesuai.

Pemenuhan kebutuhan pegawai yang

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik,

ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan

penempatan pegawai harus sesuai antara beban

Informatika

tugas dengan kemampuan yang dimiliki. Hal

dasarnya ditentukan oleh kebijakan pemerintah

ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas

daerah Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu

pelayanan publik agar lebih optimal.

dalam menata dan memanfaatkan seluruh

Kabupaten

Sumenep

pada

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti

personil yang dimilikinya mengacu kepada

menemukan fenomena yang berbeda terjadi di

pegawai dengan jumlah dan kualifikasi yang

lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika

sudah ada.

Kabupaten

Sumenep.

susunan

Dinas Komunikasi dan Informatika

penempatan pegawai di lingkungan Dinas

Kabupaten Sumenep memiliki posisi yang

Komunikasi

lemah

dan

Dalam

Informatika

Kabupaten

dalam

kebijakan

pengadaan

dan

Sumenep, antara kualifikasi jabatan dengan

pemenuhan pegawai bagi kebutuhan internal

kompetensi pegawai yang menempati posisi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

tersebut tidak sesuai. Hal tersebut dapat dilihat

Sumenep

pada tabel 4.1.

ketidaksesuaian penempatan pegawai dengan

mengakibatkan

terjadinya

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa

kebutuhan dinas. Dinas Komunikasi dan

penempatan pegawai yang ada tidak sesuai

Informatika Kabupaten Sumenep seharusnya

dengan kualifikasi jabatan dan latar belakang

ikut dilibatkan dalam menentukan kualifikasi-

pendidikan. Misalnya posisi kepala bidang

kualifikasi secara spesifik dan terperinci

komunikasi diisi oleh pegawai dengan latar

berdasarkan

belakang pendidikan sarjana hukum, posisi

rekruitmen pegawai dapat merekrut pegawai

kepala bidang telekomunikasi juga diisi oleh

sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi

pegawai dengan latar belakang pendidikan

jabatan yang dibutuhkan.

kebutuhan,

agar

proses
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disetujui dan ditetapkan maka barulah di

b. Aspek Manajerial
Penerapan aspek manajerial merupakan

implementasikan.

penyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dari

Pada

saat

program

dan

kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

tersebut dilaksanakan, dilakukan juga aktifitas

Sumenep dengan menggunakan prinsip-prinsip

evaluasi terhadap perencanaan yang dilakukan

manajemen yang baik, sehingga pelaksanaan

sebelumnya

suatu program dan kegiatan dapat terlaksana

penyesuaian perencanaan, mengingat dinamika

dengan baik. dengan demikian, penerapan

yang

aspek manajerial merupakan salah satu kunci

pelaksanaan program. Pada saat pelaksanaan

keberhasilan dari suatu program atau kegiatan

program dan kegiatan, Dinas Komunikasi dan

yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika

Informatika Kabupaten Sumenep.

melakukan koordinasi baik itu koordinasi

Berdasarkan
digambarkan

data

yang

sebelumnya,

telah

atau

mungkin

tepatnya

berkembang

Kabupaten

dilakukan

pada

saat

Sumenep

juga

internal maupun koordinasi lintas sektoral.

menunjukkan

Namun, berdasarkan hasil observasi

bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika

dan

Kabupaten Sumenep dalam penerapan aspek

menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip

manajerialnya telah melakukan kegiatan dan

manajemen belum sepenuhnya dilaksanakan

program-programnya dengan mengacu kepada

secara optimal. Pada tataran perencanaan

prinsip-prinsip manajemen pada umumnya

misalnya, Dinas Komunikasi dan Informatika

yaitu POAC (Planning, Organizing, Actuating,

Kabupaten Sumenep cenderung lebih sering

Controlling).

menerima porsi program dan kegiatan yang

Dinas

Komunikasi

dan

wawancara

dilakukan

telah

visi, misi serta tugas pokok dan fungsinya

sebelumnya telah disesuaikan dengan alokasi

telah

anggaran daripada usulan yang dibuat oleh

pekerjaan

pembagian

dengan

rinci

tugas

dan

dan

sistematis.

oleh

telah

Informatika Kabupaten Sumenep berdasarkan

melakukan

ditetapkan

yang

Pemkab

yang

Diskominfo sendiri.

Pelaksanaan program dan kegiatan selama

Pada tataran pelaksanaan program dan

kurun waktu satu tahun kerja dimulai dengan

kegiatan, Dinas Komunikasi dan Informatika

melakukan

penyusunan

Kabupaten Sumenep belum didukung dengan

perencanaan program dan kegiatan, setelah

sumber daya manusia yang memadai yang

rencana

memiliki kompetensi dan kemampuan teknis

kegiatan

program

dan

berupa

kegiatan

tersebut

yang dibutuhkan. Hal ini mengakibatkan
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pelaksanakan program dan kegiatan yang
memerlukan

kemampuan

menjadi

dengan metode kualitatif, penetapan skor

kurang optimal, sehingga alternatif solusinya

didasarkan pada keyakinan peneliti terhadap

adalah dengan merekrut tenaga ahli yang

temuan penelitian tentang faktor-faktor yang

mempunyai

mempengaruhi upaya pengembangan kapasitas

kompetensi

teknis

FFA (force field analysis) dilakukan

dan

kemampuan

teknis yang sesuai bagi program dan kegiatan

kelembagaan

tersebut. Penggunaan tenaga ahli ini cukup

Informatika Kabupaten Sumenep.

membantu pelaksanaan program dan kegiatan
berjalan dengan baik dan sukses.
Pada
Komunikasi

tataran
dan

Komunikasi

Berdasarkan data yang telah disajikan

Dinas

Kabupaten

faktor

pendorong

dan

faktor-faktor

penghambat dalam pengembangan kapasitas

Sumenep memiliki koordinasi internal yang

kelembagaan

cukup baik antar bidang tugas masing-masing.

Informatika Kabupaten Sumenep.

Hal ini di dukung oleh faktor kepemimpinan
yang mampu mengorganisir setiap personil
bawahannya dengan baik untuk melaksanakan
tugasnya sebagai sebuah tim kerja. Pemberian
penghargaan

atas

tugas

dan

sebelumnya, bahwa telah diidentifikasi faktor-

koordinasi,

Informatika

Dinas

yang

Dinas

Komunikasi

dan

Gambar 4.1
Force Field Analysis
Pengembangan kapasitas kelembagaan Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sumenep
Sumber: data diolah

telah

dilaksanakan dengan baik berupa pujian,
perhatian,

dan

motivasi

telah

mampu

memotivasi para pegawai untuk bekerja
dengan baik dan penuh semangat. Hal ini juga
yang turut menciptakan suasana kerja yang
Berdasarkan identifikasi serta skoring

kondusif.
Pada tataran evaluasi dan pengawasan,
evaluasi dan pengawasan dilaksanakan secara
melekat oleh pucuk pimpinan dalam hal ini
adalah Kepala Dinas.
c.

Faktor Pendukung Dan Penghambat
Pengembangan
Kelembagaan

Kapasitas

terhadap

faktor

pendorong

dan

faktor

penghambat terhadap pengembangan kapasitas
kelembagaan

Dinas

Informatika

Kabupaten

disusunlah

strategi

untuk

pendorong

atau

kekuatan

Komunikasi

Dan

Sumenep

maka

memperkuat
memperlemah

kekuatan penghambat.
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1.

SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan

hasil

penelitian

maksimal dengan menempatkan pegawai

dapat

pada

disimpulkan sebagai berikut:
1.

Komunikasi

yang

sesuai

dengan

Dan

2.

Meningkatkan

serta

memelihara

Informatika

lingkungan kerja yang kondusif dengan

Kabupaten Sumenep meliputi kegiatan

komunikasi terbuka, rapat koordinasi baik

pemanfaatan

internal maupun eksternal, gathering.

manajerial

personil
belum

dan

aspek

terlaksana

secara

optimal.
2.

posisi

kompetensi yang dimiliki.

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
Dinas

Melakukan pemanfaatan personil secara

Faktor-faktor

yang

mendukung

menghambatPengembangan

dan

3.

Memberikan reward and punishment

4.

Meningkatkan pelaksanaan diklat maupun
bimbingan

teknis

bagi

aparatur

Kapasitas

komunikasi dan informatika agar memiliki

Kelembagaan Dinas Komunikasi Dan

responsibilitas dan produktifitas kerja

Informatika Kabupaten Sumenep

yang

yang baik.

dianalisis

field

menggunakan

force

analysis (analisis medan kekuatan) yaitu:
a. Faktor pendukung yaitu:
1) Kepemimpinan
2) Lingkungan kerja yang kondusif
3) Anggaran Dana
b. Faktor penghambat yaitu:
1) Kualitas

SDM

aparatur

yang

belum memadai,
2) Koordinasi yang belum berjalan
baik
3) Responsibilitas pegawai
Adapun saran-saran yang dapat penulis
sampaikan sehubungan dengan pengembangan
kapasitas kelembagaan dinas komunikasi dan
informatika

Kabupaten

Sumenep

adalah

sebagai berikut:
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