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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi
1.1.1. Letak geografis

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak di bagian barat dari Provinsi
Sulawesi Selatan, dengan Ibukota Pangkajene dan sebagai pusat pelayanan
wilayah bagi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selain itu karena letaknya
yang sangat strategis dekat dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.
Berdasarkan letak astronomi, Kabupaten pangkajene dan kepulauan berada
pada 11.00’ Bujur Timur dan 040. 40’ – 080. 00’ Lintang Selatan.

Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
12.362,73 Km2 (setelah diadakan analisis Bakosurtanas) untuk wilayah laut
seluas 11.464,44 Km2, dengan daratan seluas 898,29 Km2, dan panjang garis
pantai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu 250 Km, yang
membentang dari barat ke timur. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
terdiri dari 13 kecamatan, dimana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan
dan 4 kecamatan terletak di wilayah kepulauan.

Batas administrasi dan batas fisik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
di antaranya, Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru, Sebelah
Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros, Sebelah Timur berbatasan
dengan Kabupaten Bone, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau
Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali.
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Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan kabupaten yang
struktur wilayah terdiri atas 2 bagian utama yang membentuk kabupaten ini
yaitu wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Secara garis besar wilayah
daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditandai dengan bentang alam
wilayah dari daerah dataran rendah sampai pegunungan dengan luas wilayah
daratan 898,29 Km², dimana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah
daratan ditandai dengan terdapatnya sumber daya alam berupa hasil
tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen. Disamping itu potensi
pariwisata alam yang mampu menambah pendapatan daerah. Sedangkan
wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki luas
wilayah laut 11.464,44 Km², dengan pulau sebanyak 115 pulau, 73 pulau
berpenghuni dan 42 yang tidak berpenghuni, merupakan wilayah yang
memiliki kompleksitas yang sangat urgen untuk dibahas, wilayah kepulauan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi wilayah yang sangat
besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung
perkembangan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sampai pada Tahun
2017, wilayah administratifnya mencakup 13 Kecamatan, 4 Kecamatan
Kepulauan, yakni Kecamatan Liukang Tangaya, Liukang Kalmas, Liukang
Tupabbiring, Liukang Tupabbiring Utara, 9 Kecamatan Daratan yakni;
Pangkajene, Minasatene, Balocci, Tondong Tallasa, Bongoro, Labakkang,
Ma’rang, Segeri, dan Mandalle dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 103.
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Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kondisi tipe iklim ini menjadi iklim
tipe C1 dengan bulan kering < 2 bulan, iklim tipe C2 dengan bulan kering 2-3
bulan, dan iklim dengan bulan kering 3 bulan. Keduanya memiliki bulan
basah antara 5-6 bulan secara berturut-turut dalam satu tahun dengan curah
hujan rata-rata 2.500-3.000 mm/tahun. Tipe ini merupakan tipe iklim agak
basah. Temperatur udara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada
pada kisaran 21” sampai dengan 31” atau rata-rata 26,4”C. Keadaan angin
berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Tempat pendeteksiaan hujan
berada di stasiun tabo-tabo, leang lonrong dan stasiun segeri. Pada tahun
2006 curah hujan tertinggi mencapai 640/131 hari hujan berdasarkan catatan
dari stasiun tabo-tabo dengan kelembapan yang tidak merata.
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1.1.2. Penduduk

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan.
Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah khususnya pemerintah
daerah kabupaten Pangkajene dan kepulauan tidak dapat memecahkan
masalah kependudukan, seperti besarnya jumlah dan tidak meratanya
penyebaran penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Pada tahun 2011 tercatat jumlah penduduk sebanyak 326.357 jwa,

sedangkan di tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,34 persen di
banding tahun 2011 menjadi 325.239 jiwa. Jumlah penduduk yang selalu
bertambah tiap tahunnya, sedangkan luas wilayah yang tidak mengalami
pemekaran menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten
Pangkajene dan kepulauan juga tinggi. Meski demikian, pada tahun 2011
kepadatan penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 293
jiwa/km2, kemudian turun menjadi 292 jiwa/ km2 di tahun 2012. Ini berarti
pada setiap kilometer persegi (km2) dihuni oleh sebanyak sekitar 292 orang
penduduk. Kepadatan tertinggi terjadi di Kecamatan Pangkajene yakni 872
jiwa/ km2, dan kepadatan terendah terjadi di Kecamatan Tondong Tallasa
dengan 92 jiwa/ km2.
1.1.3. Pendidikan

Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk
meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa pendidikan
menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang makin bermutu. Secara
nasional, pendidikan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.
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Pada jenjang sekolah dasar (SD), pada tahun 2012 di Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan terdapat 305 sekolah (negeri dan swasta), dengan
jumlah murid sebanyak 43.048 anak, dan diasuh oleh 3.179 guru. Untuk
jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni SLTP tercatat sebanyak 102
sekolah (negeri dan swasta) dengan 17.254 anak didik (49,57 persen murid
laki-laki dan 50,43 persen murid perempuan). Untuk jenjang Sekolah
Menengah Umum (SMU Negeri dan Swasta) tercatat sebanyak 986 orang guru
yang mengajar 7.705 siswa yang tersebar pada 36 sekolah.

1.2. Permasalahan TIK kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Teknologi informasi telah menjadi industri yang utama dan mampu

memenuhi kebutuhan yang paling pokok dalam bidang ekonomi serta sumber-
sumber daya utama lainnya. Teknologi komputer telah melahirkan satelit
komunikasi yang dapat digunakan untuk kepentingan sarana telekomunikasi
dan berbagai keperluan lainnya, termasuk untuk kepentingan siaran radio
dan televisi. Disamping itu telah muncul berbagai macam sistem penyaluran
informasi dengan memanfaatkan saluran pesawat telepon dan teknologi
komputer yang menghasilkan video-text, sehingga memungkinkan pemilik
pesawat telepon dapat memperoleh ribuan informasi langsung kapan dan
dimanapun ia berada. Pengembangan serat optik (fibre optic) telah
menghasilkan sistem televisi kabel dengan jangkauan hampir tidak terbatas.

Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi cenderung
berpengaruh langsung terhadap tingkat peradapan manusia. Terbentuknya
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strata masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi
adalah tidak terlepas dari pengaruh teknologi global tersebut.
Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat

memang dianggap akan memberikan perubahan-perubahan mendasar,
terutama peningkatan kualitas kehidupan. Kedatangan TIK dapat dianggap
sebagai “individual empowering” atau pemberdayaan bagi individual
(D’Allesandro & Dosa 2001). Pembangunan TIK juga meningkatkan level
interaksi sosial dan keterlibatan masyarakat sipil (Katz et al. 2001). Keinginan
mewujudkan masyarakat modern yang tidak tertinggal dengan kondisi
globalisasi, mendorong pemerintah untuk berupaya memajukan kualitas
kehidupan warga negaranya melalui program-program pembangunan teknologi
informasi hingga ke pelosok desa. Tujuannya adalah selain memberikan akses
murah terhadap TIK juga mengenalkan penggunaan TIK untuk perubahan
kehidupan dan pertumbuhan ekonomi di daerah pelosok pedesaan. Namun
adakalanya terjadi ‘digital divide’, yaitu keberadaan teknologi komputer,
jaringan internet, dan pelayanan telepon yang baik, cepat dan murah tidak
bisa diakses secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Mereka yang
berada di perkotaan saja yang memiliki kondisi infrastruktur internet dan
layanan telepon yang lebih baik sedangkan masyarakat di daerah pedesaan
belum bisa mendapatkan komputer yang bagus, jaringan internet cepat dan
layanan telepon yang baik.
Berdasarkan pernyataan di atas di mana Negara Indonesia masih memiliki

permasalahan di bidang pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
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(TIK) maka Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang merupakan wilayah 3
dimensi juga masih memiliki beberapa permasalahan terkait TIK. Beberapa
kekurangan dalam pengembangan TIK di Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan adalah sebagai berikut:
1.2.1. E-Government

E-Government merupakan proses pemanfaatan TIK sebagai alat untuk
membantu menjalankan sistem pemerintahan secara efisien. Didalamnya ada
dua hal utama yaitu penggunaan TI sebagai alat bantu dan pemanfaatannya
menjadikan pelayanan pemerintah berjalan lebih efisien. Dalam konsep e-
Government, masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan,
berbicara melalui telpon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau
mengirim surat. Jadi e-Government sesuai dengan fungsinya, adalah
peggunaan TIK yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan
pihak-pihak lain.
Sementara itu, permasalahan kebijakan e-Government di Kabupaten

Pangkajene dan kepulauan adalah masih kurangnya regulasi untuk mengatur
tata kelola e-Government sehingga para pengambil kebijakan sulit melakukan
pengambilan kebijakannya sedangkan di level pelaksana di setiap SKPD tidak
mempunyai pedoman yang jelas untuk pengembangkan dan memanfaatkan
TIK dengan baik dan benar. Selain itu, kelemahan di kelembagaan terletak
pada kurangnya SDM yang ada serta kualitas SDM bidang TIK yang tidak
sesuai dengan beban kerja yang sedemikian banyak sehingga tidak mampu
tertangani dengan optimal.
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1.2.2. Tidak meratanya Infrastruktur Informasi dan Komunikasi
Kesenjangan informasi bagi masyarakat Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan masih sangat besar dirasakan terutama jika dibandingkan antara
masyarakat Pangkep yang berada di perkotaan dan masyarakat Pangkep yang
berada di pedesaaan atau wilayah kepulauan. Hal ini tidak terlepas dari masih
minimnya akses untuk pemerataan informasi, hal yang paling dirasakan
adalah posisi geografi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dipenuhi
dengan wilayah pulau, serta masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia
masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal pendidikan
terutama dalam pengetahuan di bidang teknologi. Negara memiliki kewajiban
untuk meratakan infrastruktur komunikasi dan teknologi di seluruh daerah
Indonesia sesuai dengan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Pasal 2); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 32/PER/M.
Kominfo/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi
(Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8); dan Instruksi
Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2010.
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BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN TIK KABUPATEN PANGKAJENE DAN

KEPULAUAN

2.1. Misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Misi dalam RPJMD ini adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

mewujudkan visi. Misi ini dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan
dan isu strategis pembangunan daerah serta pokok visi yang akan
dikontribusi oleh masing-masing misi. Dalam rangka mewujudkan visi
tersebut, maka ditetapkan lima misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan dan
memanfaatkan keunikan sebagai kepulauan untuk kesejahteraan
masyarakat.

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam
mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah baik daratan maupun
kepulauan dan keunikan sebagai daerah kepulauan dalam pencapaian
kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan potensi pembangunan tersebut
diarahkan pada basis desa, baik pada desa daratan maupun desa pulau.
Keunikan daerah ini terletak pada eksistensi “desa pulau”, dimana
sebagaian besar identitas desa secara administratif melekat pada
sebaran pulau-pulau, termasuk pulau-pulau yang berbatasan dengan
provinsi lain di perairan Nusa Tenggara Timur dan Bali. Dengan
demikian, pada misi ini tercakup upaya untuk mewujudkan desa
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modern produktif dan berkarakter melalui pemanfaatan sumberdaya
pembangunan pada lokalitas masing-masing. Selain itu, pada misi ini
juga tercakup upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan produksi sektor-sektor perekonomian.

2. Meningkatkan kecerdasan, profesionalisme dan karakter Sumber Daya
Manusia baik di daratan maupun pulau-pulau.

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan
kualitas manusia secara utuh. Tercakup didalamnya upaya
meningkatkan pendidikan, kesehatan, kehidupan spiritual, serta
prestasi pemuda dan olah raga, serta keberdayaan perempuan.

3. Mengembangkan interkoneksitas dan jejaring sinergis antar wilayah di
tingkat nasional, regional dan internasional berbasis daratan dan pulau-
pulau.

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan sinergi
lintas sektor dalam penerapan prinsip holistik, integratif dan spasial;
mendorong kerjasama antar desa baik secara internal wilayah pulau dan
daratan maupun antara desa pulau dengan desa daratan;
melaksanakan kerjasama wilayah antar kabupaten khususnya pada
wilayah yang berbatasan dengan provinsi lain; dan memenuhi
kebutuhan infrastruktur wilayah secara terpadu antara daratan dengan
pulau-pulau.

4. Menciptakan lingkungan yang kondusif pada eksosistem daratan dan
pulau-pulau.
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Misi ini mencakup upaya umum dalam pengelolaan sumberdaya
alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan
prinsip keberlanjutan ekologis baik pada wilayah daratan maupun
pulau-pulau. Selain itu, misi ini juga mencakup penciptaan dan
pemeliharaan situasi kondusif atas ketertiban, ketentraman dan
keamanan masyarakat.

5. Mewujudkan tata pemerintah yang baik pada tatanan daratan dan
pulau-pulau.

Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi pada berbagai ranah.
Selain itu, misi ini juga terkait dengan perbaikan pelayanan umum,
khususnya melalui optimalisasi pada unit pelayanan terpadu satu pintu
(PTSP).

Misi RPJMD ini memiliki keterkaitan dengan misi RPJPD. Misi RPJPD
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2005-2025 adalah: (1) Menjadi daerah
yang maju mandiri melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
mantap; (2) Mengembangkan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia,
dan sumberdaya buatan dalam rangka mendukung struktur ekonomi daerah
dan wilayah yang kuat; (3) Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan dalam
berbagai aspek kehidupan yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.
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2.2. Peraturan Bupati tentang TIK Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan
Penyusunan kebijakan TIK kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditinjau

dari peraturan Daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Pos Dan Telekomunikasi sebagai berikut :

1. Pasal 5 bidang Telekomunikasi
2. Pasal 7 Penyelenggaraan Telekomunikasi
3. Pasal 8 Penyelenggaraan Telekomunikasi
4. Pasal 9 Penyelenggaraan Telekomunikasi
5. Pasal 10 Penyelenggaraan Telekomunikasi
6. Pasal 11 Penyelenggaraan Telekomunikasi
7. Pasal 12 Penyelenggaraan Telekomunikasi
8. Pasal 13 Penyelenggaraan Telekomunikasi
9. Pasal 17 Standarisasi Perangkat Telekomunikasi
10. Pasal 19 Menara Telekomunikasi
11. Pasal 20 Menara Telekomunikasi

Penyelenggaraan telekomuikasi merupakan bagian dari perhubungan
Nasional yang memiliki peranan penting dan strategis dalam kehidupan
bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan
perhubungan antarwilayah antar daerah dan/ antarindividu.

Perananan dan pengaruh teknologi informasi khususnya dibidang
telekomunikasi, komputer dan penyiaran mengakibatkan terjadinya
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konvergensi sistem teknologi yang melahirkan variasi-variasi baru dan jasa-
jasa baru.

Telekomunikasi merupakan bagian dari sistem perhubungan secara
nasional yang dikuasai oleh negara dan dilaksanakan oleh pemerintah
termasuk Pemerintah Daerah. Melalui Undang-Undang tentang Pemerintahan
Daerah, Urusan Telekomunikasi tersebut telah ditetapkan menjadi
kewenangan wajib (Mandatory) bagi Pemerintah Daerah.

Maksud pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pos dan
Telekomunikasi ini adalah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam
menyelenggarakan Pos dan Telekomunikasi atas kewenangan yang telah
dilimpahkan oleh Pemerintah. Dengan Peraturan Daerah ini. Daerah dapat
memberikan perlindungan dan kepastian Hukum kepada masyarakat, serta
menciptakan ketertiban terhadap penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

2.3. Rencana induk TIK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Pada bagian ini akan dijelaskan rencana induk kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan yang digunakan dalam kajian kebijakan pemerintah kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan bidang TIK.
1. Kebijakan yang ada atau pernah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan sampai saat ini hanya mencakup aspek
perencanaan secara makro.

Perencanaan dimaksud tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD). Berdasarkan RPJMD kabupaten Pangkajene dan
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Kepulauan, tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya reformasi
birokrasi dan meningkatnya kualitas layanan publik. Sasaran yang ingin
dicapai adalah meningkatnya profesionalisme aparatur dan efektivitas
kelembagaan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan asset
serta pengawasan pembangunan.

2. Visi dan startegi yang jelas dimana pemimpin harus memiliki pemahaman
yang baik tentang teknologi informasi dan komunikasi agar dapat
diterapkan ke masyarakat sehingga pemerintah kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

3. Perancangan aturan hukum yang meliputi : hukum privasi dan isu terkait,
hukum terkait perubahan proses bisnis dan system informasi serta hukum
terkait arsitektur teknologi informasi pemerintahan dan pendirian pusat
pengambangan TIK terintegrasi.

4. Restruktur organisasi cukup berpengaruh untuk kesuksesan
pengembangan TIK. Hal hal penting yang mempengaruhi perubahan
organisasi adalah kepemimpinan yang kuat dengan komitmen,
perencanaan manajemen TIK dan manajemen perubahan, persiapan
anggaran dan pelaksanaan anggaran, koordinasi dan kolaborasi,
pemantauan dan pengukuran kinerja serta kemitraan pemerintah sektor
swasta dan masyarakat.

5. Pemilihan teknologi dan vector yang sesuai dengan kebutuhan dengan
memperhatikan faktor tingkatan dari teknologi aplikasi yang dibutuhkan,
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infrastruktur jaringan, interoperabilitas, standarisasi, kemampuan teknis
dan SDM serta live time perangkat.
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BAB III

METODOLOGI

Untuk menganalisis strategi dan arah kebijakan TIK yang harus dibenahi
untuk pengembangan kabupaten Pangkajene dan Kepulauan digunakan
analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities dan threats). SWOT
merupakan pendekatan yang paling sederhana dan cenderung bersifat
subyektif-kualitatif dengan menggambarkan secara jelas bagaimana peluang
dan ancaman eksternal yang dihadapi kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
yang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki
untuk merumuskan strategi. Secara singkat, analisis SWOT adalah identifikasi
berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi.
Faktor tersebut meliputi: kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses),
peluang (opportunities), dan ancaman (threats). Keempat faktor itulah yang
membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan
threats).

Gambar 1. Faktor – faktor analisis SWOT
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Batasan dalam mengidentifikasi faktor-faktor SWOT yaitu sebagai berikut :
1. Kekuatan (Strenghts)

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan atau keungulan-keungulan
lain yang berhubungan dengan kebutuhan yang dapat dilayani.

2. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya,
keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja
kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Keterbatasan tersebut dapat berupa
fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen dan
keterampilan pemasaran.

3. Peluang (Opportunities)
Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan
kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kecenderungan–kecenderungan
penting merupakan salah satu sumber peluang, seperti perubahaan
teknologi dan meningkatnya hubungan antara kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan dengan masyarakat.

4. Ancaman (Threats)
Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam
lingkungan kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Ancaman merupakan
pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.
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Analisis SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan
kelemahan-kelemahan dari sumber daya yang dimiliki kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-
tantangan yang dihadapi. Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat
memaksimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki, serta meminimalkan
kelemahan dan ancaman/tantangan yang ada sebagai suatu rumusan strategi
peningkatan kualitas kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Analisis SWOT dilakukan berdasarkan situasi organisasi berkaitan dengan
pelaksanaan program-program kerja yang berasal dari visi, dan misi
kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hasil keluaran analisis dapat menjadi
strategi alternatif maupun rekomendasi kebijakan kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan dalam melaksanakan pembangunan bidang TIK.

Analisis SWOT dimulai dengan identifikasi visi dan misi kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan yang diimplementasikan melalui program-program
kerja yang dilakukan oleh kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam
mewujudkan pembangunan di bidang TIK seperti yang terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Tahapan kajian kebijakan TIK
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki berbagai misi yang
dilakukan dalam mendukung visi, dan sebagai target operasional daerah yang
akan dicapai. Analisis terhadap misi kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
dalam menunjang pembangunan TIK, diharapkan dapat menangkap kelebihan
dan kekurangan pembangunan TIK di daerah tersebut, serta memberi
rekomendasi berdasarkan hasil analisis tersebut. Misi kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan antara lain:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan dan
memanfaatkan keunikan sebagai kepulauan untuk kesejahteraan
masyarakat.

2. Meningkatkan kecerdasan, profesionalisme dan karakter SDM baik di
daratan maupun pulau-pulau.

3. Mengembangkan interkoneksitas dan jejaring sinergis antar wilayah di
tingkat nasional, regional dan internasional berbasis daratan dan pulau-
pulau.

4. Menciptakan lingkungan yang kondusif pada eksosistem daratan dan
pulau-pulau.

5. Mewujudkan tata pemerintah yang baik pada tatanan daratan dan
pulau-pulau.
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4.1. Hasil Analisa
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan dan
memanfaatkan keunikan sebagai kepulauan untuk kesejahteraan
masyarakat.

Dalam melaksanakan pembangunan bidang TIK di Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan terutama mewujudkan desa modern produktif dan berkarakter
melalui pemanfaatan sumberdaya pembangunan adalah dengan
meningkatkan kerjasama dan kemitraan lembaga komunikasi dan informasi
pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
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Tabel 1. SWOT pemanfaatan sumber daya pembangunan bidang TIK.
Faktor Internal

Faktor Eksternal

Strengths
(Kekuatan)

 Tersedianya program
kerja yang jelas

Weakness
(Kelemahan)

 Keterbatasan sarana
Prasarana

 Belum tersedianya data
potensi sumber PAD di
bidang komunikasi dan
informatika

Opportunities
(Peluang)

 Adanya program
kegiatan pemerintah
pusat dan provinsi
yang memerlukan
peran pembantuan
pemerintah
Kabupaten/kota

Mendukung strategi
agresif

Mendukung strategi yang
berorientasi pada
perubahan

Threats
(Ancaman)

 Belum adanya
kesamaan persepsi
diantara stakeholder
tentang
pembangunan
komunikasi dan
informasi

 Masih adanya
kekhawatiran dan
ketidakpercayaan
dari sebagian
stakeholder terhadap
pentingnya
komunikasi dan
informatika

 Rendahnya
koordinasi,
keterpaduan dan
kemitraan antar
pelaku sektor
informasi dan
komunikasi

 Belum sinerginya

Mendukung strategi
diversifikasi

Mendukung strategi yang
defensif:
 Memperkuat/membua

t data potensi sumber
PAD bidang TIK untuk
mendukung program
kerja yang
memerlukan
kerjasama dan
kemitraan dengan
lembaga lain,
masyarakat maupun
swasta.

 Pemerintah Kabupaten
Pangkajene dan
Kepulauan perlu
menyamakan persepsi
diantara stakeholder,
meningkatkan
kepercayaan,
meningkatkan
koordinasi dan
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antara lembaga
pemerintah dan non-
pemerintah dalam
bidang layanan
informasi, termasuk
standar layanan
informasi.

kerjasama, serta
meningkatkan sinergi
dengan stakeholder
dan mitra-mitranya.

Pengembangan dilakukan melalui perluasan jaringan kerjasama dengan
masyarakat dan dunia usaha yang bergerak di bidang komunikasi dan
informasi. Selain itu, jaringan kerjasama juga dilakukan dengan instansi
formal yang secara fungsional bergerak di bidang kominfo, yaitu Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi selatan dan Kementerian
Komunikasi dan Informatika RI.

Berdasarkan kondisi yang ditunjukkan pada tabel 1 organisasi memiliki
kelemahan internal terbatasnya sarana dan prasarana serta belum tersedianya
data potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bidang TIK, namun
memiliki kekuatan tersedia program kerja organisasi yang jelas. Peluang yang
dihadapi oleh organisasi adalah adanya program pemerintah yang
memerlukan pembantuan pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan organisasi
menghadapi beberapa ancaman dari luar terkait peningkatan kerjasama dan
kemitraan, yaitu: belum adanya kesamaan persepsi stakeholder tentang
pembangunan komunikasi dan informasi, masih adanya kekhawatiran dan
ketidakpercayaan stakeholder terhadap pentingnya komunikasi dan informasi,
rendahnya koordinasi, keterpaduan dan kemitraan antarpelaku sektor
informasi dan komunikasi.
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Berdasarkan kondisi tersebut, sebaiknya melakukan strategi yang
berorientasi defensive dengan memperkuat/membuat data potensi sumber
PAD bidang TIK untuk mendukung program kerja yang memerlukan
kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain, masyarakat maupun swasta.
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga perlu menyamakan
persepsi diantara stakeholder, meningkatkan kepercayaan, meningkatkan
koordinasi dan kerjasama, serta meningkatkan sinergi dengan stakeholder dan
mitra-mitranya.
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Meningkatkan kecerdasan, profesionalisme dan karakter SDM baik di
daratan maupun pulau-pulau.

Sesuai dengan misi mewujudkan kualitas SDM bidang TIK, kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan menghadapi derasnya informasi sebagai dampak
dari globalisasi informasi. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berharap
masyarakat mempunyai kemampuan untuk memilah informasi yang positif
maupun negatif, serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya
manfaat penerapan teknologi informatika. Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan memiliki misi untuk meningkatkan kecerdasan, profesionalisme
dan karakter SDM (Pegawai, stakeholder, dan masyarakat).

Secara internal, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki misi untuk
meningkatkan kualitas PNS sebagai pengelola komunikasi dan informatika,
baik untuk lingkungan pemkab Pangkajene dan Kepulauan. Sedangkan secara
eksternal, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola
informasi yang diterima.

Dalam pengembangan kualitas SDM seperti yang ditunjukkan Tabel 2,
kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki kelemahan internal, yaitu:
belum optimalnya penggunaan TIK di pemerintahan dan kurangnya minat
pegawai pada bidang TIK. Serta ancaman dari luar di antaranya: literasi TIK
masyarakat yang rendah, kesenjangan kemampuan akses masyarakat
terhadap informasi, dan kultur teknologi yang masih sangat terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan memerlukan penggunaan strategi defensif, seraya meningkatkan
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kelemahan internal dan menghindari ancaman dari luar. Pemerintah
kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu mengoptimalkan penggunaan
teknologi komunikasi dan informatika. dalam mengerjakan pekerjaan sehari-
hari, untuk mempercepat proses, dan meningkatkan kualitas output yang
dihasilkan, sehingga meningkatkan kultur TIK dalam mengerjakan suatu
pekerjaan.
Tabel 2. SWOT mewujudkan kualitas SDM bidang TIK.

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Strengths
(Kekuatan)

 Tersedia anggaran
yang cukup dalam
meningkatkan SDM

Weakness
(Kelemahan)

 Belum optimalnya
penggunaan
teknologi komunikasi
dan informatika di
lingkungan
kabupaten
Pangkajene dan
Kepulauan.

 Kurangnya minat
para pegawai
terutama dalam
bidang TIK

Opportunities
(Peluang)

 Terbatasnya kualitas
dan kuantitas SDM
di lingkungan
kabupaten
Pangkajene dan
Kepulauan

 Belum dimilikinya
petugas fungsional di
tingkat kecamatan

Mendukung strategi
agresif

Mendukung strategi
yang berorientasi pada
perubahan

Threats
(Ancaman)

 Masih banyak Mendukung strategi Mendukung strategi
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masyarakat yang
buta teknologi
komunikasi dan
informatika (literasi
TIK yang rendah).

 Kesenjangan
kemampuan akses
masyarakat terhadap
informasi.

 Kultur teknologi
komunikasi dan
informatika yang
masih sangat
terbatas.

diversifikasi yang defensif:
 Mengoptimalkan

penggunaan TIK di
lingkungan
Kabupaten
Pangkajene dan
Kepulauan

 Menarik minat
pegawai Terutama
dalam bidang TIK

Peningkatan keterampilan dan pengetahuan SDM pegawai maupun
masyarakat perlu dilakukan secara terus menerus dengan berbagai program
pendidikan maupun pelatihan. Seperti contoh kasus yang dihadapi
pemerintah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal layanan berbasis
elektronik/on line, namun berdasarkan kondisi SDM yang dimiliki oleh
pemerintah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terbatas dari sisi pelatihan
teknis fungsional di bidang IT serta pembentukan lembaga/satuan kerja yang
khusus menangani bidang informasi dan komunikasi. Oleh karena itu,
pemerintah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat melakukan strategi
defensif dengan menggandeng universitas untuk memberikan pelatihan bidang
TIK serta menggunakan tenaga pihak ketiga (outsourcing) yang memiliki
kemampuan dari sisi teknis berkaitan tentang pengelolaan lembga/satuan
kerja bidang TIK, seraya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM
yang dimiliki mengenai TIK.
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Mengembangkan interkoneksitas dan jejaring sinergis antar wilayah di
tingkat nasional, regional dan internasional berbasis daratan dan pulau-
pulau.

Salah satu misi lain pemerintah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
adalah mengembangkan sarana dan prasarana jaringan serta daya jangkau
infrastruktur komunikasi dan informatika yang representatif. Pembangunan
tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan, serta memberikan kemudahan kepada seluruh
lapisan masyarakat dalam mengakses informasi. Dalam hal peningkatan
sarana dan prasarana jaringan serta daya jangkau infrastruktur, pemerintah
kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berupaya meningkatkan ketersediaan
jaringan teknologi komunikasi dan informatika, meningkatkan interkoneksi
kecamatan ke seluruh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, interkoneksitas
web antar SKPD, dan jaringan komunikasi sosial dan komunikasi massa.

Tabel 3. SWOT Peningkatan Sarana dan Jaringan Serta Daya Jangkau
Infrastruktur bidang TIK.
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Faktor Internal

Faktor Eksternal

Strengths
(Kekuatan)

 Peraturan Daerah
Kabupaten
Pangkajene dan
Kepulauan Nomor 5
Tahun 2010 tentang
penyelenggaraan Pos
dan Telekomunikasi

Weakness
(Kelemahan)

 Terbatasnya kualitas
dan kuantitas SDM
di lingkungan
kabupaten
Pangkajene dan
Kepulauan.

 Belum tersedianya
standardisasi bidang
komunikasi dan
informatika.

 Terbatasnya
anggaran operasional
yang tersedia.

 Rendahnya
koordinasi,
keterpaduan dan
kemitraan antar
pelaku sektor
informasi dan
komunikasi.

Opportunities
(Peluang)

 Belum optimalnya
mekanisme kerja dan
koordinasi internal.

 Belum dimilikinya
infrastruktur
jaringan informasi
berbasis TI.

 Kultur teknologi
komunikasi dan
informatika masih
sangat terbatas.

 Kesenjangan
kemampuan akses
masyarakat terhadap
informasi.

Mendukung strategi
agresif

Mendukung strategi
yang berorientasi pada
perubahan:
 Melakukan

koordinasi secara
internal maupun
antar pelaku sector
dan para
stakeholder melalui
media
TIK/pemanfaatan
TIK dengan
dukungan
infrastruktur yang
memadai
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Threats
(Ancaman)

 Terbatasnya pegawai
yang mengusai
bidang TIK

 Masih banyak
masyarakat yang
buta teknologi
komunikasi dan
informatika (literasi
TIK yang rendah)

Mendukung strategi
diversifikasi

Mendukung strategi
yang defensif:

Dalam melaksanakan misi tersebut, terdapat beberapa peluang yang dapat
mendukung peningkatan sarana, jaringan serta infrastruktur, yaitu: belum
optimalnya mekanisme kerja dan koordinasi internal, belum dimilikinya
infrastruktur jaringan informasi berbasis TI, kultur TIK yang masih terbatas,
serta masih adanya kesenjangan akses masyarakat terhadap informasi,
Sedangkan faktor yang menjadi ancaman adalah kurangnya kesadaran
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan literasi TIK
masyarakat yang rendah. Sementara itu, faktor kekuatan yang dimiliki adanya
Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun
2010 tentang penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi sehingga diharapkan
dapat menggunakan sarana dan infrastruktur yang akan ditingkatkan secara
optimal dan kelemahan yang dimiliki yaitu: terbatasnya kualitas dan kuantitas
SDM, belum tersedianya standardisasi bidang kominfo, terbatasnya anggaran,
serta rendahnya koordinasi, keterpaduan, dan kemitraan antar pelaku sektor
informasi dan komunikasi.

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman
organisasi seperti yang ditunjukkan Tabel 3, pemerintah kabupaten
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Pangkajene dan Kepulauan sebaiknya melakukan strategi yang berorientasi
perubahan dengan melakukan koordinasi secara internal maupun antar
pelaku sektor dan para stakeholder melalui media TIK/pemanfaatan TIK
dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Salah satu kasus yang dihadapi pemerintah kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan dalam mengembangkan sarana dan prasarana jaringan serta daya
jangkau infrastruktur adalah interkoneksi kecamatan ke seluruh Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan maka dibutuhkan e-Government yang merupakan
sistem informasi yang berisi kumpulan dari sistem-sistem yang digunakan
untuk mengumpulkan informasi, mengklasifikasikan informasi, mengolah
informasi, menginterpretasikan informasi, mengambil informasi dari tempat
penyimpanan, Transmisi (penyampaian) dan Penggunaan informasi. Dalam
melaksanakan misi tersebut, sebaiknya pemerintah kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan berkoordinasi dengan stakeholder untuk menjamin
pembangunan e-Goverment yang efisien, efektif dan produktif.
Menciptakan lingkungan yang kondusif pada eksosistem daratan dan
pulau-pulau.

Pemerintah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai misi untuk
menciptakan lingkungan yang kondusif dikeseluruhan wilayah kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan terutama bidang TIK, dalam hal ini pengelolaan
sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan
prinsip keberlanjutan ekologis baik pada wilayah daratan maupun pulau-
pulau.. Berdasarkan Tabel 5, kekuatan yang dimiliki oleh organisasi yaitu
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tersedianya program kerja yang jelas, sedangkan kelemahan yang dimiliki
adalah terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, belum tersedianya
standardisasi bidang TIK, dan belum tersedianya data potensi sumber PAD
bidang TIK. Dari sisi eksternal peluang yang dihadapi organisasi adalah
adanya program kegiatan pemerintah pusat dan provinsi yang memerlukan
peran pembantuan pemerintah Kota/Kabupaten, sedangkan ancaman yang
dihadapi organisasi adalah rendahnya koordinasi, keterpaduan, dan
kemitraan antar pelaku sektor informasi dan komunikasi. Oleh karena itu,
organisasi disarankan untuk melaksanakan strategi defensif seraya
memperkuat kelemahan internal, yaitu dengan meningkatkan kuantitas dan
kualitas SDM, membuat/mengusulkan standardisasi bidang TIK dan
mengumpulkan data potensi sumber PAD bidang TIK, meningkatkan
koordinasi, keterpaduan dan kemitraan antar pelaku sector TIK serta
meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan.
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Tabel 4. SWOT lingkungan yang kondusif diseluruh wilayah Kab. Pangkajene
dan Kepulauan bidang TIK.
Faktor Internal

Faktor Eksternal

Strengths
(Kekuatan)

 Tersedianya
program kerja yang
jelas

Weakness
(Kelemahan)

 Terbatasnya kualitas dan
kuantitas SDM di
lingkungan kabupaten
Pangkajene dan
Kepulauan.

 Belum tersedianya
standardisasi bidang TIK.

 Belum tersedianya data
potensi sumber PAD di
bidang TIK.

Opportunities
(Peluang)

 Adanya program
kegiatan pemerintah
pusat dan provinsi
yang memerlukan
peran pembantuan
pemerintah
Kabupaten/kota.

Mendukung strategi
agresif

Mendukung strategi yang
berorientasi pada
perubahan

Threats
(Ancaman)

 Rendahnya
koordinasi,
keterpaduan dan
kemitraan antar
pelaku sektor
informasi dan
komunikasi

 Kurangnya
kesadaran partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan

Mendukung strategi
diversifikasi

Mendukung strategi yang
defensif:
 Meningkatkan kualitas

dan kuantitas SDM,
membuat/mengusulka
n standardisasi bidang
TIK dan menyediakan
data potensi sumber
PAD bidang TIK.

 Meningkatkan
koordinasi,
keterpaduan dan
kemitraan antar pelaku
sector TIK.

 Meningkatkan peran
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masyarakat dalam
pembangunan.

Mewujudkan tata pemerintah yang baik pada tatanan daratan dan pulau-
pulau.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bidang TIK,
khususnya melalui optimalisasi pada unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
perlu meningkatkan nilai tambah terhadap proses layanan publik yang
dilakukan. Layanan merupakan pengantaran suatu nilai kepada pengguna
dengan memfasilitasi keluaran yang diinginkan pengguna tanpa kepemilikan
spesifik dari biaya dan risiko layanan tersebut.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai peran dalam
menyebarkan informasi pembangunan dan pemerintahan kepada seluruh
lapisan masyarakat melalui pemanfaatan berbagai media dan muatan pesan
yang sesuai dengan kultur dan kebutuhan masyarakat. Tetapi, masih adanya
masyarakat perdesaan yang kesulitan dalam mengakses informasi, serta
kurang maksimalnya penggunaan media untuk menyebarkan informasi.

Berdasarkan kondisi internal kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang
ditunjukkan oleh Tabel 5, terdapat kekuatan yang dimiliki yaitu: tersedianya
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SDM, sarana dan prasarana. Namun terdapat kelemahan yang dimiliki yaitu:
terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, terbatasnya sarana dan prasarana,
terbatasnya anggaran operasional, belum optimalnya kegiatan pelayanan,
belum tersedianya standardisasi bidang TIK, dan penerapan e-government
yang masih bersifat parsial.

Dari sisi eksternal peluang yang dihadapi adalah belum optimalnya
penyebaran dan pemerataan informasi kepada masyarakat dan belum
tertampungnya opini masyarakat secara optimal. Sedangkan ancaman yang
dihadapi adalah literasi TIK masyarakat yang rendah, kesenjangan akses
masyarakat, kualitas dan kuantitas informasi yang belum optimal, dan
kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Berdasarkan kondisi tersebut, kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
sebaiknya melakukan strategi yang berorientasi perubahan.
Tabel 5. SWOT tata pemerintahan yang baik diseluruh wilayah kab.

Pangkajene dan Kepulauan bidang TIK.
Faktor Internal

Faktor Eksternal

Strengths
(Kekuatan)

 Tersedianya SDM di
lingkungan pemerintah
kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan.

 Tersedianya sarana dan
prasarana komunikasi
dan informatika.

Weakness
(Kelemahan)

 Terbatasnya kualitas dan
kuantitas SDM yang
tersedia di lingkungan
pemerintah kabupaten
Pangkajene dan
Kepulauan.

 Terbatasnya sarana dan
prasarana komunikasi
dan informatika

 Belum tersedianya
standardisasi bidang
komunikasi dan
informatika

 Terbatasnya anggaran
operasional yang tersedia

 Penerapan e-government
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yang masih bersifat
parsial

Opportunities
(Peluang)

 Belum optimalnya
penyebaran dan
pemerataan informasi
pembangunan kepada
masyarakat

 Belum tertampungnya
secara optimal opini dan
aspirasi masyarakat

 Kualitas dan kuantitas
informasi dan
komunikasi belum
optimal

Mendukung strategi agresif Mendukung strategi yang
berorientasi pada
perubahan:
 Meningkatkan kualitas

dan kuantitas informasi
yang berasal dari
masyarakat dengan
menyediakan layanan
SMS maupun melalui
berbagai media
termasuk media sosial
serta pada daerah
kepulauan dapat
menyediakan layanan
pertukaran data melalui
media kapal.

Threats
(Ancaman)

 Masih banyak
masyarakat yang buta
teknologi komunikasi dan
informatika (literasi TIK
yang rendah.

 Kesenjangan kemampuan
akses masyarakat
terhadap informasi,
sehingga menimbulkan
permasalahan dalam hal
keadilan dan kesempatan
untuk mengembangkan
potensi warga masyarakat
secara individual

 Kurangnya kesadaran
partisipasi masyarakat
dalam pembangunan

Mendukung strategi
diversifikasi

Mendukung strategi yang
defensif:
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Untuk penyebaran informasi, kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah
menggunakan berbagai media, namun tanpa kualitas dan kuantitas informasi
yang memadai, penggunaan berbagai media tersebut dirasa belum optimal. Di
dalam situs pangkepkab.go.id, tidak tersedia halaman aspirasi yang berisi
aspirasi-aspirasi masyarakat kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada
pemerintah daerahnya. Oleh karena itu, strategi yang perlu digunakan adalah
meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi melalui berbagai media.
Informasi yang disebarkan tidak hanya berasal dari Pemda, namun juga dapat
berasal dari pihak-pihak seperti masyarakat, dinas-dinas lain, serta mitra
kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sebaiknya, kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan dapat menggunakan media seperti SMS melalui telepon genggam
yang sudah banyak dimiliki oleh semua lapisan masyarakat untuk
menyampaikan aspirasi atau laporan/masukan kepada pemerintah, bisa juga
memanfaatkan media sosial untuk menampung aspirasi dan informasi dari
masyarakat serta pada daerah kepulauan dapat menyediakan layanan
pertukaran data melalui media kapal untuk penyampaian informasi yang lebih
optimal.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan visi-misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, secara
umum terdapat beberapa kelemahan internal yang dimiliki yaitu: terkait
dengan SDM, sarana dan prasarana, anggaran, dan tidak adanya
standardisasi bidang TIK. Sedangkan kekuatan internal yang dimiliki secara
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umum yaitu: tersedianya SDM yang cukup, sarana dan prasarana yang cukup,
anggaran yang cukup, adanya program kerja yang jelas.

Dari sisi eksternal, pemeritah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
menghadapi ancaman antara lain:

1. Masih banyak masyarakat yang buta teknologi komunikasi dan
informatika (literasi TIK yang rendah).

2. Kesenjangan kemampuan akses masyarakat terhadap informasi,
sehingga menimbulkan permasalahan dalam hal keadilan dan
kesempatan untuk mengembangkan potensi warga masyarakat secara
individual.

3. Kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Kultur teknologi komunikasi dan informatika yang masih sangat

terbatas.
5. Rendahnya koordinasi, keterpaduan dan kemitraan antar pelaku sektor

informasi dan komunikasi.
6. Belum sinerginya antara Lembaga pemerintah dan nonpemerintah

dalam bidang layanan informasi, termasuk standar layanan informasi.
Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung misi yang akan

dijalankan oleh pemeritah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, antara lain:
1. Belum optimalnya penyebaran dan pemerataan informasi pembangunan

kepada masyarakat.
2. Belum tertampungnya secara optimal opini dan aspirasi masyarakat.
3. Kualitas dan kuantitas informasi dan komunikasi belum optimal.
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4. Belum dimilikinya petugas fungsional di tingkat kecamatan.
5. Belum optimalnya mekanisme kerja dan koordinasi internal.
6. Belum dimilikinya infrastruktur jaringan informasi berbasis TI.
7. Kultur teknologi komunikasi dan informatika masih sangat terbatas.
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Beberapa rekomendasi berdasarkan analisis SWOT bagi pemeritah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi yang berasal dari
masyarakat dengan menyediakan layanan aspirasi masyarakat
menggunakan SMS maupun melalui berbagai media termasuk media
sosial serta menyediakan system pertukaran data melalui kapal
untuk mengambil informasi dari daerah kepulauan.

2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi di
lingkungan pemerintahan kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

3. Menarik minat pegawai dalam bidang TIK.
4. Melakukan koordinasi secara internal maupun antarpelaku sektor

dan para stakeholder melalui media TIK/pemanfaatan TIK dengan
dukungan infrastruktur yang memadai.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM.
6. Membuat/mengusulkan standardisasi bidang TIK.
7. Meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan kemitraan antarpelaku

sector bidang TIK.
8. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan.
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9. Memperkuat/membuat data potensi sumber PAD bidang TIK untuk
mendukung program kerja yang memerlukan kerjasama dan
kemitraan dengan lembaga lain, masyarakat maupun swasta.

10. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu
menyamakan persepsi di antara stakeholder, meningkatkan
kepercayaan, meningkatkan koordinasi dan kerjasama, serta
meningkatkan sinergi dengan stakeholder dan mitra-mitranya.
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BAB V

KESIMPULAN

Kondisi pemeritah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan antara lain
memiliki berbagai kelemahan internal yang lebih banyak dari pada kekuatan
internal dalam melaksanakan program kerja berdasarkan misi yang
dimilikinya. Namun, pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
memiliki beberapa peluang yang mendukung pelaksanaan misi melalui
program kerja yang dilakukan dalam meningkatkan pembangunan bidang TIK
serta beberapa ancaman yang harus dihadapi. Dengan demikian, secara
umum strategi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan misi
pemeritah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan antara lain agar organisasi
melakukan strategi perubahan ataupun strategi defensif, dari pada melakukan
strategi yang agresif ataupun strategi diversifikasi.


