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BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi.

Kesimpulan memuat tentang temuan-temuan peneliti selama melakukan proses

penelitian di Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan instansi terkait mengenai

penelitian. Sedangkan rekomendasi yaitu memuat saran-saran yang peneliti

tawarkan sebagai masukan terkait perbaikan penataan kelembagaan pemerintahan

di Kabupaten Ponorogo.

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan pemerintahan di Kabupaten Ponorogo dilihat

melalui teori restrukturisasi yang diuraikan dalam delapan indikator

diantaranya yaitu perampingan, pengelompokan, desentralisasi,

reorganisasi, strategi pengurangan biaya, inovasi IT, pengukuran

kinerja, dan kinerja sesuai dengan pembayaran. Indikator tersebut

diuraikan sebagai berikut:

a. Perampingan struktur organisasi penting untuk dilakukan,

namun pada penataan kelembagaan di Kabupaten Ponorogo

tahun 2016 belum menunjukkan adanya perampingan

organisasi. Belum terwujudnya perampingan tersebut karena

tidak sedikit SKPD yang berusaha mempertahankan struktur
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organisasinya atau bahkan membuat struktur organisasi semakin

besar, sehingga perampingan sulit diwujudkan.

b. Pengelompokan menjadi dasar dalam penataan organisasi

perangat daerah. Karena berdasrkan regulasi penataan organisasi

perangkat daerah yang baru terdapat perbedaan perumpunan

urusan pemerintahan dengan regulasi sebelumnya. Namun

perumpunan pada regulasi terbaru belum mengarahkan untuk

perampingan organisasi, karena berdasarkan perumpunan

tersebut sebagian besar hanya merubah nomenklatur dinas

ataupun badan.

c. Desentralisasi menjadi penting karena melalui desentralisasi

dapat terjalin koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah

pada pemerintah daerah dan pemerintah diatasnya yaitu

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pada penataan

kelembagaan tahun 2016, koordinasi antar SKPD terjadi antara

bagian organisasi sekretariat daerah sebagai leading sector

dalam penataan ini melakukan koordinasi dengan semua SKPD.

Koordinasi tersebut untuk menjawab pertanyaan variabel umum

dan variabel teknis. Sedangkan koordinasi dengan pemerintah

provinsi yaitu terkait validasi data. Kemudian koordinasi dengan

pemerintah pusat yaitu terkait verifikasi data.

d. Reorganisasi yang terjadi dalam penataan organisasi perangkat

daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016 merupakan penataan
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kembali orgnaisasi perangkat daerah berdasarkan pemetaan

urusan pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah

No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 40.

Berdasrkan pemetaan urusan pemerintahan tersebut

perumpunan urusan pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk

Dinas di Kabupaten Ponorogo berjumlah 20 sedangkan yang

diwadahi dalam bentuk Badan yaitu berjumlah 3. Dibandingkan

dengan struktur organisasi perangkat daerah sebelumnya yaitu

hasil dari penataan kelembagaan di Kabupaten Ponorogo tahun

2016 belum menunjukkan adanya perampingan struktur

organisasi.

e. Strategi pengurangan biaya merupakan hal yang penting untuk

diperhatikan dalam perencanaan penataan kelembagaan. Karena

semakin besar organisasi yang dibuat semakin besar dana yang

harus dialokasikan untuk membiayai kelembagaan atau

organisasi tersebut, begitu juga sebaliknya apabila kondisi

struktur organisasi pemerintah ramping maka pengeluaran

belanja pegawai juga sedikit. Di Kabupaten Ponorogo pada

penataan organisasi perangkat daerah belum menunjukkan

adanya pengurangan biaya karena pada setiap eselon terjadi

peningkatan pegawai dibandingkan sebelumnya. Sehingga

berdampak pada semakin besarnya anggaran untuk belanja

pegawai.
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f. Inovasi IT merupakan sebuah terobosan atau inovasi untuk

mempermudah koordinasi dalam hal penataan kelembagaan

pemerintah daerah. Pemerintah pusat membuat sistem informasi

yang dibentuk untuk memudahkan pemerintah provinsi maupun

pemerintah kabupaten/kota untuk mengintegrasikan pemetaan

urusan pemerintahan dengan pemerintah pusat tanpa melakukan

perjalanan dinas. Pasca penataan kelembagaan pemerintah

daerah, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu

Kabupaten Ponorogo menciptakan inovasi teknologi

informasi yaitu program perijinan terpadu yang disebut

“SIJITU (Sistem Informasi Perijinan Terpadu).

g. Pengukuran kinerja menjadi hal yang penting karena sebagai

dasar untuk melakukan mutasi pegawai. Namun mutasi pegawai

di Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya berdasarkan

penilaian kinerja. Pada pelaksanaan mutasi pegawai rawan

terjadi faktor-faktor kepentingan atau faktor politis seperti

kedekatan maupun jual beli jabatan. Fenomena penataan

pegawai melalui jual beli jabatan tersebut pernah terjadi pada

pemerintahan bupati sebelumnya. Namun pada pemerintahan

bupati saat ini belum ditemukan adanya penataan pegawai yang

berdasarkan jual beli jabatan. Namun masih terdapat dugaan

bahwa jual beli jabatan masih berjalan dengan cara yang

tersembunyi atau terselubung.
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h. Kinerja sesuai dengan pembayaran penting untuk dilaksanakan

agar gaji maupun tunjangan pegawai di dapat berdasarkan beban

tugas dan tanggung jawab yang diterimanya. Jadi pegwai yang

memiliki kinerja baik mendapatkan tunjangan yang lebih besar

dibandingkan pegawai yang kinerjanya biasa saja. Namun di

Kabupaten Ponorogo pembayaran gaji maupun tunjangan

pegawai belum didasarkan pada kinerja, Jadi masih mengacu

pada regulasi yang lama yaitu tunjangan terdiri dari tunjangan

istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan umum, dan

tunjangan beras.

2. Faktor yang mempengaruhi penataan kelembagaan pemerintah daerah

di Kabupaten Ponorogo tahun 2016  diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung dapat dilihat dari perubahan regulasi, dan

pemanfaatan IT. Apabila faktor-faktor tersebut dapat terintegrasi

dengan baik maka penataan organisasi perangkat daerah dapat

berjalan dengan lancer juga sesuai dengan harapan.

b. Faktor penghambat dapat dilihat dari keterbatasan waktu yang

diberikan oleh pemerintah pusat sehingga hal tersebut pasti

menyulitkan daerah untuk mewujudkan postur kelembagaan

pemerintah daerah sesuai harapan masyarakat. Selain itu juga

kurangnya partisipasi beberapa SKPD untuk menjawab

pertanyaan variabel teknis. Hal tersebut menimbulkan hambatan
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bagi leading sector penataan kelembagaan dalam menyusun

pemetaan urusan.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh peneliti, selanjutnya

peneliti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat menjadi alternatif

dalam memperbaiki penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Ponorogo

untuk kedepannya.

Pertama perlu ada evaluasi dari hasil penataan kelembagaan tahun 2016.

Karena hasil dari penataan kelembagaan tersebut belum menunujukkan adanya

perampingan organisasi, maka dari itu evaluasi penting untuk dilaksanakan agar

diketahui apabila terdapat struktur organisasi yang tumpang tindih sehingga tidak

terjadi pemborosan struktur namun miskin fungsi.

Kedua pada penataan pegawai seharusnya tidak hanya menata struktur

organisasi pegawai saja namun juga perlu dilakukan reformasi budaya birokrasi,

yaitu perlu ada etikad dari Kepala Daerah untuk merubah pola pikir dan perilaku

pegawai untuk dapat menciptakan struktur organisasi yang ramping namun kaya

fungsi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan peningkatan kapasitas

SDM PNS untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kedepan yaitu

pemanfaatan IT dalam hal pelayanan publik. Melalui pemanfaatan IT dapat

mengurangi kuantitas PNS karena pelayanan publik dapat berjalan dengan cepat,

sehingga kedepannya mampu merampingkan struktur organisasi dan anggaran

belanja untuk pegawai dapat ditekan agar Kabupaten Ponorogo tidak tergolong

zona merah yaitu belanja pegawai dalam APBD diatas 60 persen.
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Ketiga perlu adanya penguatan pengukuran kinerja pegawai dan komitmen

dari pejabat terkait untuk menjadikan pengukuran kinerja murni sesuai dengan

kinerja pegawai. Sehingga tidak terjadi bias dalam penilaian dan mutasi jabatan.

Hal tersebut penting agar penataan pegawai tidak didasarkan faktor politis saja.

Maka dari itu perlu ada komitmen yang kuat dari Kepala Daerah untuk mewujudkan

birokrasi yang bersih dari praktik-praktik KKN. Sehingga citra buruk pemerintah

Kabupaten Ponorogo di mata masyarakat selama ini dapat dihilangkan.

Keempat, jenis tunjangan yang di dapat PNS sangat banyak tetapi belum

memperhatikan beban tugas, wewenang dan tanggung jawab. Pentingnya tunjangan

pegawai disesuaikan dengan kinerja yaitu agar terdapat perbedaan antara pegawai

yang maksimal dalam melaakukan pekerjaannya dengan pegawai yang sedang-

sedang saja. Sehingga dapat mendorong pegawai untuk memaksimalkan

kinerjanya. Maka dari itu perlu ada inisiatif dari untuk melakukan replikasi kepada

daerah lain yang sudah menerapkannya tunjangan kinerja.


