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BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan

dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai

suatu acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian saat ini. Kemudian menjadi

bahan perbandingan sekaligus referensi untuk penelitian ini. Hal ini karena adanya

kemungkinan persamaan maupun keterkaitan penelitian yang akan dilakukan

dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa penelitian

yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan:

Tabel 2.1

Penelitian yang Relevan

No. Peneliti
Judul

Penelitian
Tujuan

Penelitian
Keterangan

1. Myrna
Nurbarani.
Karya
Ilmiah:
Tesis
(2009)

Reformasi
Birokrasi
Pemerintah
Surakarta

Mengetahui
gambaran
bagaimana
proses reformasi
birokrasi yang
berjalan di
Pemerintah Kota
Surakarta.

 Penelitian ini
menggunakan
konsep
reformasi
birokrasi, dan
konsep New
Public
Management

 Metode
penelitian
yang
digunakan
adalah
kualitatif
deskriptif
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No. Peneliti
Judul

Penelitian
Tujuan

Penelitian
Keterangan

2. Jabir Bebe
Lebu.
Karya
Ilmiah:
Skripsi
(2011)

Efektivitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Pasca
Penerapan
Peraturan
Pemerintah
Nomor  41
Tahun   2007
tentang
Organisasi
perangkat
Daerah   di
Sekretariat
Daerah
Provinsi      Nusa
Tenggara
Timur

Mengetahui
implementasi
Peraturan
Pemerintah
Nomor 41
Tahun 2007
dalam
Penataan
Kelembagaan
Daerah di
Sekretariat
Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara
Timur

 Penelitian ini
menggunakan
teori
efektivitas
organisasi

 Metode
penelitian
yang
digunakan
adalah
kualitatif
deskripti

3. Jarden
Darwana
K.
Pakpahan.
Karya
Ilmiah:
Tesis
(2012)

Penataan
Organisasi dan
Kepegawaian
melalui
Reformasi
Birokrasi (Studi
Kasus di Dinas
Perindustruan
dan Energi
Provinsi DKI
Jakarta)

Mengetahui
secara
mendalam
penataan
kelembagaan
organisasi
perangkat daerah
dan
kepegawaian di
dinas
perindustrian
dan energi

 Penelitian ini
menggunakan
teori
pembentukan
dan perubahan
organisasi
serta menguji
menggunakan
Dinamika
Norma
Hukum

 Metode
penelitian
yang
digunakan
adalah
kualitatif
deskriptif
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4. Prita
Raska.
Karya
Ilmiah:
Skripsi
(2012)

Efektivitas
Reformasi
Birokrasi di
Sekretariat
Presiden
Kementerian
Sekretariat
Negara RI dalam
Pencapaian
Program
Penguatan
Akuntabilitas
Kinerja.
Diterbitakn
tahun 2012

Mengetahui
efektivitas
reformasi
birokrasi dalam
pencapaian
program
penguatan
akuntabilitas
kinerja dan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
pencapaian
kinerja pada
Sekretariat
Presiden
Kementerian
Sekretariat
Negara RI

 Penelitian ini
menggunakan
teori
efektivitas,
teori kinerja,
teori
akuntabilitas,
dan teori
reformasi
birokrasi

 Metode
penelitian
yang
digunakan
adalah
kualitatif

5. Hendry
Syahrial
Karya
Ilmiah:
Skripsi
(2015)

Desain
Reformasi
Birokrasi dan
Relevansinya
dengan
Pelaksanaan
Good
Governance
(Studi
Implementasi
Kebijakan
Reformasi
Birokrasi di
Kementerian
BUMN RI)

Mengetahui
implementasi
kebijakan
Reformasi
Birokrasi di
Kementerian
BUMN RI
Tahun 2010-
2013 dan strategi
dalam
percepatan
Reformasi
Birokrasi guna
mewujudkan
good governance
di
Kementerian
BUMN

 Penelitian ini
menggunakan
konsep
reformasi
birokrasi dan
konsep Good
Governance

 Metode
penelitian
yang
digunakan
adalah
kualitatif
dengan
pendekatan
sosio legal
riset
(penelitian
sosial yuridis).

Sumber: Data Olahan Peneliti 2017
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Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesamaan

maupun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini.

Hal tersebut akan diuraikan di bawah ini:

1. Myrna Nurbarani. Reformasi Birokrasi Pemerintah Surakarta. Diterbitkan

tahun 2009.1 Tulisan ini membahas proses reformasi birokrasi yang berjalan

di Pemerintah Kota Surakarta dan apa yang sebenarnya menjadi kunci

pelaksanaan reformasi birokrasi di Surakarta. Hasil penelitian tersebut yaitu

pertama, reformasi dilakukan atas inisiator kepala daerah melalui berbagai

program untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Kedua, reformasi ditujukan

kepada perubahan perubahan budaya birokrasi. Persamaan penelitian

Myrna Nurbarani dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu

metode kualitatif. Persamaan lainnya yaitu keduanya sama-sama membahas

reformasi birokrasi di level pemerintah daerah, namun perbedaannya adalah

penelitian diatas membahas reformasi birokrasi tanpa melakukan

perampingan struktur lembaga hanya memaksimalkan fungsi struktur yang

sudah ada menggunakan menggunakan teori birokrasi, konsep reformasi

birokrasi, dan konsep New Public Management. Sedangkan penelitian ini

membahas penataan kelembagaan pemerintah daerah menggunakan teori

restrukturisasi.

2. Jabir Bebe Lebu. Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

1 Myrna Nurbarani. 2009. Reformasi Birokrasi Pemerintah Surakarta. Tesis. Fakultas Ilmu Politik
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
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perangkat Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Diterbitkan tahun 2011.2 Tulisan ini membahas implementasi Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dalam Penataan Kelembagaan

Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta

faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penataan

kelembagaan di Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan kelembagaan pada Setda

Provinsi NTT sudah dilakukan dengan membantuk 3 Asisten, 10 Biro, 41

Bagian, dan 120 Sub Bagian; 15 Dinas dan 12 Lembaga Teknis Daerah.

Restrukturisasi tersebut berdampak pada penghematan anggaran daerah.

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Perda NTT Nomor 8

Tahun 2008 yaitu Sumber Daya Manusia, baik kemampuan intelektualnya,

pengalamannya, pola pikirnya, budaya kerjanya dan karakternya.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini yaitu keduanya

menggunakan metode kualitatif. Di samping itu keduanya membahas

tentang penataan kelembagaan daerah, namun perbedaannya

penelitian ini menggunakan teori restrukturisasi sedangkan penelitian

terdahulu ini memakai teori efektivitas organisasi.

3. Jarden Darwana K. Pakpahan. Penataan Organisasi dan Kepegawaian

melalui Reformasi Birokrasi (Studi Kasus di Dinas Perindustrian dan Energi

2 Jabir Bebe Lebu. 2011. Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Penerapan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah di Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanudin.
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Provinsi DKI Jakarta). Diterbitkan tahun 2012.3 Tulisan ini membahas

tentang proses penataan organisasi dan kepegawaian pada Pemerintah

Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan menganalisa penggabungan yang

dilakukan dalam pembentukan Dinas Perindustrian dan Energi

menggunakan teori pembentukan dan perubahan organisasi serta menguji

menggunakan Dinamika Norma Hukum yang vertikal dan horisontal

dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penataan organisasi

pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian penggabungan Dinas

Perindustrian dan Energi bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor

41 Tahun 2007 dan teori struktur organisasi. Hal ini menyebabkan

permasalahan dalam menjalankan organisasi. Persamaan penelitian

terdahulu ini dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode

kualitatif. Selain itu keduanya juga membahas tentang penataan organisasi,

namun perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Penelitian ini di

lingkup pemerintah daerah sedangkan penelitian terdahulu ini dilakukan

pada salah satu dinas yaitu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI

Jakarta.

4. Prita Raska. Efektivitas Reformasi Birokrasi di Sekretariat Presiden

Kementerian Sekretariat Negara RI dalam Pencapaian Program Penguatan

Akuntabilitas Kinerja. Diterbitkan tahun 2012.4 Tulisan ini membahas

3 Jarden Darwana K. 2012. Pakpahan. Penataan Organisasi dan Kepegawaian melalui Reformasi
Birokrasi (Studi Kasus di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta). Tesis. Fakultas
Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
4 Prita Raska. 2012. Efektivitas Reformasi Birokrasi di Sekretariat Presiden Kementerian
Sekretariat Negara RI dalam Pencapaian Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Skripsi.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
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pencapaian program penguatan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan di

Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI. Penelitian ini

untuk mengetahui pelaksanaan program penguatan akuntabilitas kinerja di

Sekretariat Presiden. Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa masih ada

ketidakefektifan dalam pelaksanaan program penguatan akuntabilitas

kinerja di Sekretariat Presiden, namun dalam pencapaian kinerja sudah

akuntabel karena memiliki peningkatan nilai capaian kinerja. Persamaan

penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu keduanya sama-sama

menggunakan metode kualitatif. Di samping itu keduanya juga membahas

reformasi birokrasi tetapi fokus penelitian diatas yaitu tentang pencapaian

program penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan penelitian ini fokus

pada penataan kelembagaan pemerintah daerah.

5. Hendry Syahrial. Desain Reformasi Birokrasi dan Relevansinya dengan

Pelaksanaan Good Governance (Studi Implementasi Kebijakan Reformasi

Birokrasi di Kementerian BUMN RI). Diterbitkan tahun 2015.5 Tulisan ini

membahas (1) Kebijakan Reformasi Birokrasi di Kementerian BUMN

Tahun 2010-2013, (2) Implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi di

Kementerian BUMN RI Tahun 2010-2013, (3) Strategi percepatan

Reformasi Birokrasi guna mewujudkan good governance di Kementerian

BUMN. Penelitian ini memakai konsep Good Governance. Hasil penelitian

menunjukan: (1) Kebijakan Reformai Birokrasi di Kementerian BUMN

5 Hendry Syahrial. 2015. Desain Reformasi Birokrasi dan Relevansinya dengan Pelaksanaan Good
Governance (Studi Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi di Kementerian BUMN RI).
Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
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sebagian telah dibuat dan sebagian dalam proses penyusunan dan yang telah

dibuat mulai dilaksanakan bertahap. (2) Implementasi Kebijakan Reformasi

Birokrasi di Kementerian BUMN RI Tahun 2010-2013 banyak mengalami

perubahan dengan membentuk Tim RB dan menjadikannya sebagai bentuk

pengawasan yang independen. (3) Strategi percepatan Reformasi Birokrasi

guna mewujudkan good governance di Kementerian BUMN telah bentuk 2

cara yaitu strategi perubahan manajemen dan strategi komunikasi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama

menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

di atas yaitu penelitian ini membahas tentang penataan kelembagaan pada

pemerintah daerah, sedangkan penelitian diatas membahas tentang

reformasi di lingkungan kementerian.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori sangat diperlukan untuk menganalisa penelitian. Pada sub

ini akan dipaparkan teori yang berkenaan dengan judul yang dipilih. Disini penulis

dalam menyelesaikan penelitian menggunakan teori yaitu teori restrukturisasi.

2.2.1 Perubahan Kelembagaan

Perubahan mendasar dalam struktur birokrasi berlangsung sangat cepat.

Dalam perkembangan dinamika kehidupan politik pemerintahan dewasa ini perlu

disadari bahwa terdapat isu sentral yang menjadi perhatian publik yaitu perlunya

reformasi birokrasi publik dalam pengelolaan pemerintahan. Urgensi reformasi

bagi pemerintah daerah adalah dalam hal pelayanan kepada masyarakat (service),

pembuatan kebijakan, dan pemberdayaan (empowerment). Melalui reformasi,
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masyarakat akan dapat mengetahui sejauh mana kinerja birokrasi pemerintah dan

masyarakat harus diletakkan pada kedudukan yang sesungguhnya yaitu sebagai

pemilik pemerintahan.6

Perubahan kelembagaan pemerintah dilakukan berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pada pembentukan

organisasi perangkat daerah tersebut Pemerintah Daerah tidak hanya mengubah

nomenklatur perangkat daerah yang telah ada, tetapi juga menyusun kembali

organisasi perangkat daerah yang baru untuk mengampu urusan-urusan

pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah tanpa mengabaikan regulasi yang

ada. Pembentukan organisasi perangkat darah di pemerintahan Kabupaten

Ponorogo tahun 2016 dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo

Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan organisasi perangkat, pemerintah daerah perlu

mendasarkan pada prinsip sebagai berikut:7

1. Organisasi perangkat daerah diarahkan oleh visi (vision-driven) yang
terdapat dalam RPJMD.

2. Berorientasi kepada urusan pemerintahan yang dimiliki daerah.
3. Berorientasi kepada kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah.
4. Bersifat jejaring dan mewujudkan kerjasama dan saling keterkaitan antara

organisasi perangkat daerah yang ada.
5. Bersifat fleksibel dan adaptif yaitu mudah dalam perubahan dari struktur

lama ke struktur baru.
6. Efisien, efektif, dan optimal mengampu urusan-urusan pemerintahan yang

harus dilakukan.

6 Rakhmat MS dalam Agus Pramusinto, dkk. 2009. Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah
Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional. Jogjakarta: Gava Media.
Hlm 179.
7 Yohanes Irianta dalam Agus Pramusinto. Ibid. Hlm 182.



20

Hal serupa juga telah disampaikan oleh Osborn dan Gaebler dalam bukunya

Reinventing Government bahwa kegiatan pemerintahan yang ideal hendaknya

digerakkan oleh sebuah misi sehingga upaya penting dalam reorganisasi adalah

mengubah agar organisasi tidak semata-mata digerakkan oleh peraturan.

Pemerintah digerakkan oleh tujuannya atau misi mereka, bukan oleh ketentuan dan

peraturan. Organisasi yang digerakkan oleh misi akan lebih efektif, efisien dan

inovatif.8

Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah akan sangat

berpengaruh pada pencapaian kinerja birokrasi, karena struktur anak mengikuti

strategi (structure follows strategy) yang diterapkan organisasi, bukan sebaliknya

strategi yang mengikuti struktur (strategy follows structure) yang akhirnya

mengakibatkan perkembangbiakan kelembagaan. Sehingga menurut Warsito

Utomo, daerah harus menciptakan, merencanakan organisasi perangkat daerah

yang dapat benar-benar berfungsi untuk melakukan kecepatan pelaksanaan fungsi

pelayanan masyarakat, fungsi pembangunan dan fungsi perlindungan.9

2.2.2 Konsep Organisasi

Menurut Dwight Waldo organisasi merupakan struktur daripada hubungan-

hubungan atas dasar wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi.

Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo organisasi yaitu struktur tata pembagian

kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang

posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan

8 David Osborne, Ted Gaebler. Reinventing Government : How the Entrepreneurial Spirit is
transporming the public sector. Hlm 183.
9 Warsito Utomo. 2003. Dinamika Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 184.
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tertentu. Adapun organisasi menurut Sondang Siagian yaitu setiap bentuk

persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu

tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirearki dimana selalu

terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan

dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.10 Bisa disimpulkan

bahwa organisasi merupakan suatu bentuk kerjasama antara sekelompok orang

yang tergabung dalam suatu komunitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah

ditetapkan bersama.

Organisasi dibedakan menjadi dua macam yaitu organisasi formal dan

organisasi informal. Organisasi formal adalah organisasi yang mempunyai struktur.

Struktur adalah bagan yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja,

kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi.

Struktur juga dapat menunjukkan saluran atau aliran hubungan secara hirearki.

Sedangkan organisasi informal yaitu organisasi yang disusun secara bebas dan

spontan serta tidak ada perincian secara tegas tentang tujuan organisasi. Biasanya

organisasi informal bersifat sementara karena pembentukannya tidak didasarkan

atas rencana yang matang dan jelas. Contohnya yaitu suatu perkumpulan yang

dibentuk oleh masyarakat. Sedangkan contoh organisasi informal menurut Herbert

G. Hicks yaitu perusahaan besar, pemerintah pusat dan daerah, serta universitas.

Organisasi formal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:11

1. Suatu organisasi formal mempunyai struktur yang baik yang dapat
menggambarkan hubungan-hubungan wewenang, kekuasaan,

10 Wursanto. 2002. Dasar-dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta: Andi. Hlm 262-263.. Hlm 52-53.
11 Ibid. Hlm 63-64.
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akuntabilitas, dan petanggungjawaban. Struktur dapat pula
menunjukkan saluran-saluran melalui komunikasi atau tata hubungan.

2. Organisasi formal mempunyai spesifikasi jabatan yang jelas bagi setiap
anggota.

3. Hirearki dari tujuan organisasi formal dinyatakan dengan tegas.
4. Dalam organisasi formal, maslah status, prestise, gaji, kedudukan atau

pangkat dan penghasilan diatur dan diawasi dengan baik.
5. Organisasi formal tahan lama dan direncanakan, sebab penempatannya

sesuai dengan peraturan.
6. Dalam organisasi formal, keanggotaan diperoleh secara sadar pada

waktu tertentu dan umumnya terbuka.

Dalam rangka membangun dan menggerakkan organisasi diperlukan

prinsip-prinsip organisasi sebagai dasar atau pondasi agar organisasi dapat berjalan

dengan baik, serta struktur organisasinya efektif dan efisien. Suatu organisasi dapat

dikatakan sebagai organisasi yang baik apabila organisasi itu memiliki prinsip-

prinsip diantaranya yaitu:12

1. Mempunyai tujuan yang jelas
2. Mempunyai kesatuan perintah
3. Terdapat keseimbangan
4. Terdapat pendistribusian pekerjaan
5. Terdapat pengawasan
6. Ada pelimpahan wewenang
7. Departemetalisasi
8. Penempatan pegawai yang tepat
9. Terdapat koordinasi
10. Ada balas jasa yang memuaskan.

Pada praktiknya organisasi bersifat dinamis, artinya organisasi selalu

menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Organisasi mengalami

perubahan karena organisasi selalu menghadapi berbagai macam tantangan.

Tantangan tersebut timbul sebagai akibat pengaruh lingkungan organisasi.

Lingkungan organisasi merupakan keseluruhan faktor yang mempengaruhi

12 Ibid. Hlm 219-220.
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organisasi dan kegiatan organisasi. Terdapat dua macam lingkungan organisasi

yaitu lingkungan intern dan lingkungan ekstern.

Lingkungan intern adalah keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi

yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Faktor-faktor intern yang

mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi antara lain:13

1. Perubahan kebijaksanaan pimpinan
2. Perubahan tujuan
3. Pemekaran atau perluasan wilayah operasi organisasi
4. Volume kegiatan yang bertambah banyak
5. Tingkat pengetahuan dan ketrampilan dari para anggota organisasi
6. Sikap dan perilaku dari para anggota aorganisasi
7. Berbagai macam ketentuan atau peraturan baru yang berlaku dalam

organisasi

Sedangkan lingkungan ekstern yaitu keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi

yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Lingkungan ekstern tidak

hanya mempengaruhi organisasi tertentu, tetapi juga terhadap semua organisasi

yang ada di masyarakat. Faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan ekstern

diantaranya yaitu politik, hukum kebudayaan, teknologi, sumber alam, demografi,

dan sosiologi. Uraian faktor diatas akan dapat mempengaruhi dan akan menentukan

sifat organisasi. Oleh karena itu dalam menghadapi berbagai macam faktor yang

menyebabkan perubahan, organisasi daat menyesuaikan diri dengan mengadakan

berbagai perubahan dalam dirinya, antara lain yaitu:14

1. Mengadakan perubahan struktur organisasi. Struktur organisasi
merupakan salah satu komponen organisasi yang menjadi sasaran
perubahan. Perubahan struktur organisasi tersebut antara lain dapat
dilakukan dengan cara yaitu:

a) Menambah atau mengurangi pegawai

13 Ibid. Hlm 309-310.
14 Ibid. Hlm 312-313.
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b) Menambah atau mengurangi pejabat
c) Menambah atau mengurangi satuan organisasi
d) Mengubah kedudukan satuan organisasi
e) Mengubah sistem desentralisasi menjadi sentralisasi atau

sebaliknya
f) Mengadakan peninjauan kembali tentang pembagian tugas
g) Memecah beberapa satuan organisasi menjadi satuan-satuan

organisasi yang lebih kecil
h) Menggabungkan beberapa satuan organisasi menjadi satuan

organisasi yang lebih besar
i) Mengubah beberapa prinsip organisasi yang dianggap perlu,

misalnya mengubah rentang kendali yang sempit menjadi
rentang kendali yang lebih luas, atau sebaliknya

j) Mengubah tipe organisasi yang sudah ada atau yang sedang
berjalan dengan tipe lain yang dianggap lebih pas dan sesuai.

2. Mengubah sikap dan perilaku pegawai dengan mengadakan pembinaan,
pengembangan, pendidikan, dan latihan pegawai.

3. Mengubah tata aliran kerja
4. Mengubah peralatan kerja sesuai dengan perkembangan teknologi,

pengembangan, pendidikan, dan latihan kerja.
5. Mengadakan perubahan prosedur kerja yang dapat meliputi:

a) Perubahan prosedur kerja dalam penetapan kebijaksanaan
b) Perubahan prosedur kerja dalam perencanaan
c) Perubahan prosedur kerja dalam pengorganisasian
d) Perubahan prosedur kerja dalam penggerakan
e) Perubahan prosedur kerja dalam proses pengendalian
f) Perubahan prosedur kerja dalam pengambilan keputusan

Pada saat akan diberlakukan perubahan organisasi tentu akan terjadi

proses perubahan yaitu tata urutan atau langkah-langkah dalam mewujudkan

perubahan organisasi. Langkah tersebut terdiri dari mengadakan pengkajian

terhadap berbagagi macam perubahan di luar organisasi, mengadakan

identifikasi, penetapan atas perubahan, penentuan strategi, dan evaluasi

terhadap hasil perubahan.

2.2.3 Restrukturisasi Organisasi

Restrukturisasi adalah perubahan struktur suatu organisasi baik secara

vertikal maupun horizontal, agar lebih efektif membantu tercapainya tujuan.
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Restrukturisasi vertikal diartikan dengan memperpanjang tingkatan-tingkatan suatu

organisasi. Sedangkan restrukturisasi horizontal diartikan perubahan struktur suatu

organisasi dengan cara menambah jumlah bagian atau departemennya. Dengan cara

ini maka rentang kendali semakin banyak dan struktur organisasi semakin melebar.

Pada intinya restrukturisasi yang terbaik tergantung kepada kebutuhan dan

penekanan yang diinginkan.15

Restrukturisasi organisasi pemerintahan dapat diartikan sebagai sebuah

proses redesain atau penataan ulang terhadap tatanan struktur organisasi

pemerintahan yang telah ada. Ketika terjadi dinamika pada lingkungan baik internal

maupun eksternal, maka organisasi pemerintahan juga perlu untuk mengadaptasi

dinamika tersebut agar dapat menjaga eksistensinya. Pada hakekatnya

restrukturisasi atau penataan ulang kembali organisasi pemerintahan adalah

aktivitas untuk menyusun satuan organisasi yang akan diserahi bidang kerja, tugas

dan fungsi tertentu.

Upaya restrukturisasi dalam suatu organisasi dapat dilakukan melalui upaya

manajemen, dengan cara penataan ulang atau rekayasa ulang (reenginering).

Bennis dan Mische mengemukakan arti rekayasa ulang yaitu sebagai suatu proses

yang mengubah budaya organisasi dan menciptakan proses, sistem, struktur dan

cara baru untuk mengukur kinerja dan keberhasilan.16 Pengertian lain dari

restrukturisasi dapat dipandang dalam arti sempit yaitu upaya mendesain kembali

15 Malayu Hasibuan. 2014. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
Hlm 171-172.
16 Sedarmayanti. 2014. Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi. Bandung: Refika Aditama.
Hlm 63.
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struktur organisasi. Dalam kaitan ini Mintzberg mengartikan restrukturisasi sebagai

berikut: dalam hal struktur organisasi, strukturisasi berarti menekan tombol yang

memengaruhi pembagian kerja dan mekanisme koordinasi, sehingga berpengaruh

terhadap bagaimana fungsi-fungsi organisasi, bagaimana proses material, otoritas,

informasi dan keputusan berjalan sesuai dengan struktur yang ada. Selanjutnya

Mintzberg juga mengemukakan tentang empat aspek desain atau resktrukturisasis

beserta parameternya. Keempat aspek itu adalah:17

1. Design of positions (Desain Posisi)
 Job specialization (Spesialisasi pekerjaan)
 Behavior formalization (Formalisasi perilaku)
 Training indoctrination (Pelatihan indoktrinasi )

2. Design of superstructure (Desain Suprastruktur)
 Unit grouping (Pengelompokan unit)
 Unit size (Ukuran unit)

3. Design of lateral linkage (Desain hubungan lateral)
 Planning and control system (Perencanaan dan sistem

pengendalian)
 Liaison devices (Perangkat penghubung)

4. Design of decision making system (Perancangan sistem pengambilan
keputusan)
 Vertical and horizontal decentralization (Desentralisasi vertical dan

horizontal)

Secara teoritis ada delapan cara yang dapat ditempuh untuk melakukan

restrukturisasi menurut Bernardin dan Russel yaitu downsizing, delayering,

decentralizing, reorganization, cost reduction strategy, IT innovation, competency

measurement, dan performance related pay.18

a. Downsizing adalah perampingan organisasi dengan menghapuskan
beberapa pekerjaan dan fungsi tertentu

17 Loc.cit
18H.J Bernardin dan J.E.A Russel. 1993. Human Resource Management. An Experiental Approach.
New York: Mac Graw Hill Inc.
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b. Delayering adalah pengelompokan kembali jenis-jenis pekerjaan
yang sudah ada

c. Decentralizing dilakukan dengan cara mengerahkan beberapa fungsi
dan tanggung jawab kepada tingkat organisasi yang lebih rendah

d. Reorganization adalah peninjauan atau penyusunan kembali
(recofusing) tentang kompetensi inti dari organisasi yang
bersangkutan.

e. Cost reduction strategy adalah penggunaan sumberdaya yang lebih
sedikit untuk pekerjaan yang sama

f. IT innovation adalah penyesuaian pekerjaan dengan perkembangan
teknologi

g. Competency measurement adalah bentuk restrukturisasi dengan cara
melakukan pengukuran atau pendefinisian ulang terhadap
kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai

h. Performance related pay yaitu nilai yang diperoleh oleh pegawai
didasarkan pada kinerja yang dicapainya.
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Bagan 2.1
Alur Pikir Penelitian

 Kabupaten Ponorogo tergolong zona merah yaitu
rasio belanja pegawai dalam APBD melebihi 60
persen

 Di Kabupaten Ponorogo pada saat pemerintahan
Bupati Amin dan wakilnya Ida yaitu pada periode
2010-2015 marak terjadi jual beli jabatan di kursi
pemerintahan.

Restrukturisasi menurut Bernardin dan Russel yaitu:

a. Perampingan: Penataan kelembagaan belum menunjukkan adanya perampingan karena
jumlah organisasi perangkat daerah bertambah yaitu semula terdapat 10 dinas, 4 badan, 6
kantor, saat ini menjadi 20 dinas dan 3 badan.

b. Pengelompokan: Terdapat dinas baru yang dibentuk melalui pengelompokan urusan
pemerintahan sehingga jumlah dinas saat ini bertambah.

c. Desentralisasi: Terjadi koordinasi antar SKPD pemerintah daerah dan koordinasi antara
pemerintah daerah dengan pemerintah diatasnya

d. Reorganisasi: Pada penataan kelembagaan ini merubah nomenklatur SKPD sehingga terjadi
penggabungan dan pemisahan SKPD

e. Strategi pengurangan biaya: Belum terjadi pengurangan anggaran belanja pegawai pasca
penataan kelembagaan tahun 2016.

f. Inovasi IT: Kemendagri telah mengembangkan sistem informasi pemetaan urusan
pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah yang dapat diakses melalui situs
fasiltasi.otda.kemendagri.go.id.

g. Pengukuran kinerja: Belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, masih terjadi bias dan
pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar mutasi

h. Kinerja sesuai dengan pembayaran: Di Kabupaten Ponorogo penggajian pegawai belum
berdasarkan kinerja karena kemampuan APBD Kabupaten Ponorogo belum mampu
melaksanakan.

Faktor yang Mempengaruhi Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten
Ponorogo tahun 2016:

1. Faktor pendukung 2. Faktor penghambat
 Perubahan regulasi  Keterbatasan waktu
 Pemanfaatan IT  Kurangnya partisipasi beberapa

SKPD

Sumber: Data Olahan Peneliti 2018
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