
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENTINGNYA ANALISIS JABATAN

Analisis  Jabatan  merupakan  suatu  proses,metode  dan  teknik

untuk mendapatkan data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan

dan  menyajikannya  untuk  program-program  kelembagaan,  kepegawaian

serta ketatalaksanaan.

Setiap organisasi  bagaimanapun kecilnya pasti  memiliki  beban

kerja,  yang  kemudian  dijabarkan  menjadi  rumusan  tugas  jabatan  yang

harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan akhir.  Beban kerja organisasi

akan lebih cepat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna bila

semua tugas dibagi habis kedalam tugas jabatan yang akan dilaksanakan

sesuai  fungsi  dari  masing-masing  pemegang  jabatan.  Namun  tidak

merupakan jaminan bahwa beban kerja yang telah diuraikan dalam uraian

tugas  dapat  dipakai  sebagai  tolok  ukur  bagi  keberhasilan  suatu  unit

organisasi dalam pencapaian tujuan.

Faktor  lain  yang  juga  ikut  menentukan  adalah  perkembangan

kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, diperlukan syarat-syarat

yang  lebih  rinci  dan  khusus  baik  faktor  Sumber  Daya  Manusia  seperti

pendidikan, bakat, pengalaman  dan  ketrampilan  kerja  maupun  faktor

kebutuhan  manusia  itu  sendiri  yang  terus  meningkat  serta  sarana  dan

prasarana yang semakin berkembang mengikuti kemajuan tehnologi.

Sehubungan dengan faktor  yang dikemukakan diatas,  analisis

jabatan  dapat  memberikan  jawaban  atau  jalan  keluar  karena

menggunakan  tolok  ukur  yang  bersifat  standar  baik  mengenai  jumlah

jabatan, perumusan jabatan/uraian tugas maupun syarat-syarat pemangku

jabatan dan hal-hal terkait. Dengan demikian melalui analisis jabatan dapat

dihasilkan  informasi  jabatan  yang  antara  lain  berupa  daftar  susunan

jabatan  pada  setiap  unit  organisasi  yang  berguna  bagi  rencana

pengembangan atau perampingan organisasi.
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Dari  informasi  jabatan  akan  terlihat  jelas  apa  yang  dilakukan

siapa, dengan cara bagaimana dan untuk apa dilakukan (What, How,Why)

dapat  menjadi  acuan  yang  menyatakan  bahwa  pengusulan  formasi

penambahan  pegawai  maupun  pengembangan  organisasi  harus

didasarkan  pada  hasil  analisis  jabatan. Selain  itu  analisis  jabatan

mempunyai  arti  penting  karena  berfungsi  sebagai  alat  bagi  manajemen

kepegawaian untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan sebagai

dasar  menyusun  kebijaksanaan  dan  program  dibidang  kepegawaian

khususnya dalam menetapkan hasil sebagai berikut:

1. Tersusunnya  jabatan dan Daftar Susunan Pegawai (DSP) pada

setiap unit kerja.

2. Pembinaan  kelembagaan  dan  ketatalaksanaan  yang  berguna

untuk :

a. Menetapkan jenis-jenis pekerjaan.

b. Menetapkan tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap

pegawai sesuai dengan jabatannya

c. Menetapkan jabatan struktural/ non struktural.

d. Menyempurnakan prosedur, system dan mekanisme kerja.

e. Merumuskan nomenklatur jabatan suatu unit kerja.

3. Penyempurnaan jabatan dari  tingkat  pusat,  daerah  sampai  dengan

kecamatan dan kelurahan

4. Menempatkan  seseorang  pada  tempat  dan  jenis  pekerjaan  sesuai

dengan bakat dan keahlian.

5. Terbinanya tata  hubungan kerja  antara  satu  unit  kerja  dengan unit

kerja lainnya.

6. Terciptanya prosedur kerja dibidang kepegawaian meliputi :

a. Perencanaan kepegawaian.

b. Formasi kepegawaian.

c. Pengembangan kepegawaian.

d. Pensiun.

7. Lahirnya juklak kepegawaian.

8. Terlaksananya  kegiatan  tata  kerja  dan  ketatalaksanaan  secara

nasional.
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Manfaat lain dengan ditetapkan analisis jabatan adalah :

1. Untuk kepentingan waskat oleh atasan terhadap :

a. Pelaksanaan tugas bawahan.

b. Penilaian prestasi kerja : Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atas

dasar informasi, hasil kerja, tanggung jawab dalam tugas 

c. Ketaatan penyelenggaraan tugas.

d. Efisiensi pengamanan bahan kerja dan perangkat kerja.

e. Disiplin kerja dasar informasi, prosedur kerja, waktu kerja dan

korelasi jabatan.

2. Untuk seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS) dengan terlebih dahulu menetapkan syarat jabatan formal.

3. Untuk rekruitmen atas dasar daftar kebutuhan pegawai,

jabatan dan daftar kebutuhan syarat jabatan. 

B. SASARAN DAN RUANG LINGKUP ANALISIS JABATAN 

1. SASARAN

Analisis  jabatan  adalah  suatu  sistim  untuk  memperoleh/

menetapkan tugas jabatan, nama jabatan, fungsi jabatan dan jumlah jabatan

pada  suatu  unit  kerja/kelembagaan  guna  mencapai  visi  kelembagaan,

sesuai kemampuan sumberdaya manusia yang ada, agar tujuan organisasi

mencapai hasil optimal. Di antara informasi yang satu sama lainnya saling

terkait  dalam  pelaksanaan  pencapaian  tujuan  suatu  organisasi.  Analisis

jabatan ini diarahkan sesuai dengan ketentuan UU ASN Nomor  4 Tahun

2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai

perubahan dari  UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta

Revisi  PP  pada  bulan  Oktober  tahun  2015  sebagai  rancangan  dalam

perubahan  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  :   41  Tahun  2007  tentang

Susunan Organisasi Perangkat Daerah. 
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2. RUANG LINGKUP

Ruang  lingkup  Analisis  Jabatan  pada  Badan  Perencanaan

Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA) Provinsi  NTB  diarahkan  untuk

menganalisis : 

1. Peraturan Gubernur NTB Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas,  Fungsi  dan  Tatakerja  Inspektorat,  Bappeda  dan  Lembaga

Teknis Daerah Provinsi NTB Pasal 32, 33 (2) e, 36 (2), 43 (1) (2), pasal

55 (1) (2),      

2. Uraian Jabatan, meliputi :

a Nama Jabatan.

b Kedudukan.

c Ringkasan Tugas.

d Hasil kerja.

e Bahan kerja

f Alat Kerja.

g Rincian Tugas.

h Hubungan Kerja.

i Keadaan tempat kerja.

j Upaya fisik.

k Kemungkinan resiko bahaya.

l Syarat  jabatan :

l.1. Pangkat/Golongan.

l.2. Pendidikan.

l.3. Pelatihan.

l.4. Pengetahuan kerja.

l.5. Pengalaman kerja.

l.6. Kondisi fisik.

l.7. Bakat.

l.8. Temperamen.

l.9. Minat.
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C. METODE DAN SARANA PENGUMPULAN DATA

Metode  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  informasi  dalam

pelaksanaan analisis ini adalah sebagai berikut :

1. Metode  Dokumenter  digunakan  untuk

mengumpulkan  data  tentang  tugas  dan  fungsi  organisasi  data

kepegawaian dan data yang berhubungan dengan itu.

2. Metode  Questioner  digunakan  untuk

mendapatkan  data  jabatan  seperti  uraian  tugas,bahan  kerja,alat

kerja,syarat jabatan dstnya.

3. Metode  Wawancara  digunakan  untuk

memperoleh  kebenaran  data  jabatan  yang  sudah  diisi  dalam  daftar

questioner  dan  menggali  data  lainnya  yang  diperlukan  seperti

pelaksanaan tugas dan sebagainya.

4. Metode observasi digunakan untuk mendapatkan

kelengkapan data tentang proses dan cara pelaksanaan tugas, waktu

pelaksanaan  tugas,  bahan  dan  alat  kerja  yang  digunakan  dalam

penyelesaian suatu kegiatan dan data lain yang tidak dapat diperoleh

dengan metode yang lain.

Adapun Sarana yang digunakan dalam pengumpulan data adalah

sebagai berikut :

1. Data  nama  jabatan  (Kamus  Jabatan  BKN,

Permendagri 70 Tahun 2013)

2. Formulir nama pemegang jabatan

3. Formulir Uraian Jabatan.

4. Formulir Uraian Beban Kerja Jabatan (Form A)

5. Perda  Nomor  :  8  Tahun  2008  tentang

Organisasi  dan Tata Kerja  Inspektorat,  Bappeda dan Lembaga Teknis

Daerah Propinsi NTB

6. Peraturan  Gubernur  Nomor  22  Tahun  2008

tentang Rincian Tugas, fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan

Lembaga Teknis Daerah Prov. NTB sebagaimana telah dirubah dengan

Peraturan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Barat  Nomor  :  41  Tahun  2013
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tentang Rincian Tugas, fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan

Lembaga Teknis Daerah Prov. NTB.

7. Juklak dan Juknis Analisis jabatan dan analisis

beban kerja

8. Bahan Pustaka

9. Informasi atasan langsung pemegang jabatan.

D. SISTIMATIKA LAPORAN.

Laporan hasil analisis Jabatan ini dituangkan dalam bentuk buku

yang disusun dengan menggunakan sistimatika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan  yang  memuat  latar  belakang  pentingnya  analisis

jabatan, sasaran dan ruang lingkup analisis jabatan serta metode

dan sarana pengumpulan data serta sistimatika laporan.

BAB II Pelaksanaan  analisis  jabatan  pada  Badan  Perencanaan

Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA) Provinsi  NTB  yang

menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi

dan Data Kepegawaian.

BAB III. Temuan  dan  Permasalahan  meliputi  bidang  organisasi,

Ketatalaksanaan dan bidang Kepegawaian yang memuat temuan

dan  permasalahan  yang  terdapat  pada  Badan  Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi NTB.

BAB IV. Pembahasan mengemukakan bidang organisasi, Ketatalaksanaan

dan  Kepegawaian  serta  menguraikan  tentang  alternatif

pemecahan masalah.

BAB V. Penutup menguraikan tentang kesimpulan hasil analisis jabatan,

sasaran/rekomendasi dan saran.
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BAB II

PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN 

PADA BAPPEDA PROVINSI NTB

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.  TUGAS POKOK

Tugas  Pokok  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah

(BAPPEDA) Provinsi  NTB berdasarkan  Peraturan Gubernur  Nusa

Tenggara Barat Nomor :  22 Tahun 2008 dalam Pasal  31 (1) adalah

membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum

pemerintahan  dan  pembangunan  dibidang  koordinasi  perencanaan

dan  penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Jangka  Panjang,

Penetapan  Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS),  serta  penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA). 

2.   FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 8 Tahun

2008 dan  Peraturan Gubernur  Nomor  :  22 Tahun  2008 Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi NTB pasal

31 (2) mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan pola dasar pembangunan daerah (Poldas) Provinsi

dan program pembangunan daerah (Propeda) Provinsi;

b. penyusunan program pembangunan tahunan daerah (Propetada)

Provinsi;

c. penyusunan  program  tahunan  sebagai  pelaksanaan  rencana

program yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan
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kepada  pemerintah  untuk  dimasukkan  dalam  program  tahunan

nasional;

d. pengkoordinasian  perencanaan  pembangunan  pada  lembaga

teknis  daerah,  dinas-dinas  daerah,  dan  satuan  organisasi  lain

dalam lingkungan pemerintah daerah provinsi;

e. penyusunan  rencana  anggaran  pemerintah  provinsi  bersama-

sama  dengan  biro  keuangan,  dengan  koordinasi  sekda  provinsi,

disamping  mengkoordinasikan  penyusunan  APBN  Provinsi

bersama Departemen Keuangan/DJA dan Instansi  Sektoral;

f. pelaksanaan koordinasi  dan atau mengadakan penelitian untuk

kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;

g. penyiapan  dan  pengembangan,  rencana  pelaksanaan

pembangunan  di  daerah  untuk  penyempurnaan  rencana  lebih

lanjut;

h. pengkoordinasian perencanaan pembangunan lintas sektoral dan

wilayah provinsi, kabupaten/kota; dan

i. pelaksanaan kegiatan lain dalam perencanaan atau bidang lain

sesuai dengan petunjuk Gubernur.

B. ORGANISASI

Susunan Organisasi  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Provinsi  Nusa Tenggara Barat  ditetapkan dengan Peraturan

Daerah  Provinsi  NTB  Nomor  8 Tahun  2008 tentang  Organisasi  Dan

Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat pasal 9 (1).

Adapun Susunan Organisasi  Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub.Bagian Program dan Pelaporan.

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
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c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pertanian dan Kelautan;

2. Sub Bidang Industri dan Keuangan.

d. Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana, terdiri dari :

1. Sub Bidang Prasarana Wilayah;

2. Sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam.

e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemerintahan;

2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

f. Bidang Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan Perencanaan;

2. Sub Bidang Monitoring Pelaporan.

g. Bidang Statistik, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendataan;

2. Sub Bidang Pelayanan Informasi.

h. Kelompok Jabatan fungsional

C. DATA KEPEGAWAIAN

Untuk  menunjang  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara

Barat,  didukung  oleh  108  (seratus  delapan  belas)  orang  PNS  dan  10

(sepuluh) orang Pegawai Tidak Tetap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri  Sipil  (PNS) menurut  Jabatannyayang terdapat  pada

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  adalah 108

orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Eselon    IIa :     1  Orang

b. Eselon    IIIa :     6 Orang

c. Eselon    IVa :   13 Orang

d. Fungsional Arsiparis :     1 Orang

e. Fungsional Perencana :     4 Orang

f. Non Struktural :   83      Orang (1 MPP)

          Jumlah : 108 Orang
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2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan golongannya adalah 

sebagai berikut :

a. Golongan IV :   15 orang. (1 MPP)

b. Golongan III :   59 orang.

c. Golongan  II :   30 orang.

d. Golongan I :     4         orang.

Jumlah : 108 Orang

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menurut 

tingkat pendidikan  adalah sebagai berikut 

No Jenjang Pendidikan PNS PTT(Honorer)
1. SD/Sederajat    1   orang -  orang
2. SMP/Sederajat   4  orang 2  orang
3. SMA/SMK/Sederajat 32  orang 5  orang
4. Sarjana Muda/D1-DIV/ 

Sederajat
  4  orang -  orang

5. Sarjana (S1) 46  orang 3  orang
6. Magister (S2)    20  orang -
7. Doktor  (S3)   1  orang -

Jumlah : 108 orang 10  orang

4. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)  menurut 

Jenis Kelamin  adalah sebagai berikut :

No Jenis Kelamin PNS PTT(Honorer)
1. Pria (1 MPP) 67  orang 7   orang
2. Wanita 41  orang 3  orang

Jumlah 108 orang 10 orang

5. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)  menurut 

Agama  adalah sebagai berikut 

No Agama PNS PTT(Honorer)
1. I s l a m 99   orang 9  orang
2. Kristen 4   orang -
3. Hindu 5  orang -

Jumlah 108 orang    10 orang
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6. Jumlah  keseluruhan  pegawai  lingkup  Badan  Perencanaan

Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat

sebanyak 118 (seratus delapan belas) orang  dengan rincian :

Pegawai Perempuan : 44 orang

Pegawai Laki-laki : 74 orang

Jumlah jabatan Struktural sesuai dengan PP. 41 Tahun 2007 sebagai

berikut  :

 Eselon II 1   orang

 Eselon III 6   orang

 Eselon IV    13  orang
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BAB III

TEMUAN DAN PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil Analisa Jabatan yang telah dilaksanakan oleh Tim

Analisis Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Provinsi Nusa Tenggara Barat dijumpai beberapa temuan dan permasalahan

yang meliputi aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, aspek kepegawaian

dan aspek kebutuhan kediklatan sebagai berikut :

A.  Aspek Kelembagaan :

1.  Struktur  Organisasi  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah

(BAPPEDA) yang di bentuk berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2008 Sudah

mewadahi  tugas  fungsi  perencanaan  pembangunan  daerah  dalam

kewenangan  urusan  wajib,  pilihan  dan  tugas  pembantuan  yang

berkarakter.

2. Secara khusus dalam potret analisis jabatan dan beban kerja ditemukan

tingginya  frekuensi  beban  kerja  BAPPEDA Prov.  NTB  dalam  tugas

mengkoodinasikan  perencanaan  dan  penyusunan  RKPJP,  Penetapan

PPAS, serta penyusunan KUA  yaitu pada :

a. Bidang  Perencanaan

Pembangunan Ekonomi. 

Beban  tugas  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Bidang  Perencanaan

Pembangunan Ekonomi nampak besar. 

Dengan  tingginya  frekuensi  pelaksanaan  tugas  pokok  yang

dilaksanakan oleh 1 orang Kepala Bidang dengan 2 orang Kapala Sub

Bidang  yang  melaksanakan  tugas  koordinatif  dengan  13

Dinas/Instansi  (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura,

Perkebunan,  Kelautan  dan  Perikanan,  Peternakan  dan  Kesehatan

Hewan, BKP dan Bakorluh.  Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian

dan  Perdagangan,  Pendapatan  Daerah,  BPM,  dan  Biro  Ekonomi,

Keuangan, Umum dan Perlengkapan).  Sementara itu harus melayani

undangan rapat dan koordinasi dengan isntansi terkait.
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b. Bidang  Perencanaan

Pembangunan Sosial. 

Beban  tugas  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Bidang  Perencanaan

Pembangunan Sosial nampak besar, meliputi  (Dinas Dikpora, Sosial,

BPMPD, RSU, Biro Kesra, RSJ, BKD, Biro Pemerintahan, Inspektorat,

Sekretariat  DRP,  Disnakertrans,  Biro  Hukum,  Bakesbangpoldagri,

Pol.PP, Sekretariat Korpri).  Sementara itu harus melayani undangan

rapat dan koordinasi dengan isntansi terkait. 

c. Bidang  Perencanaan  Tata

Ruang dan Prasarana. 

Besarnya beban tugas yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan

Tata Ruang dan Prasarana, meliputi (Dinas Pekerjaan Umum, Dishub

Kominfo,  Biro  Organisasi,  KPID,  Kantor  Penghubung,  dan  Biro

Administrasi  Pembangunan,  Dinas  Kehutanan,  Kebudayaan  dan

Pariwisata,  Pertambangan  dan  Energi,  Biro  Kerjasama  dan  SDA,

BLHP, BPBD, BAPPEDA).

d. Bidang  Evaluasi  dan

Pelaporan  memiliki beban tugas yang besar  dimana 8 tugas (LKPJ

2014,  RKPDP 2015,  KUA PPASP 2015,  RKPD  2016,  KUA PPAS

2016,  RANPERDA  SIPPD,  DRAF  REVIEW  RPJMD  2013-2018,

EVALUASI  PROGRAM  PRIORITAS  dari  31  Indikator  RPJD  2013-

2018) di dikerjakan melebihi aturan pelaksanaan beban kerja efektif

pemerintah  :  1  tugas  dikerjakan  dalam  3  bulan  sementara  dalam

Pergub  terkait  Penetapan  Standarisasi  Harga  Barang  dan  Jasa

Pemerintah  hanya  diberikan  waktu  penyusunan  dokumen  tersebut

selama 15 hari,  sehingga ditempuh pola kerja  lembur melebihi  jam

kerja efektif dengan melibatkan SKPD lain/tenaga ahli. 

Sedangkan 8 tugas lainnya (Evaluasi Dekon/TP/UB, Evaluasi RKPD

Kab/Kota, Evaluasi APBDP Kab/Kota 2015, Evaluasi APBD Kab/Kota

2016, Penilaian PANGRIPTA, Sinkronisasi APBN dan APBD, Evaluasi

Dokumen RKPD, KUA PPAS-APBDP) di kerjakan juga dalam waktu 1
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bulan.  Dari  besarnya  beban  kerja  Bidang  Evaluasi  dan  Pelaporan

tersebut  terdapat  kelebihan beban kerja  yang besar  namun kurang

ditunjang dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang ada (3

orang struktural  dan 10 orang fungsional  umum) dan 1  orang JFT

perencana walaupun terdapat 3 orang JFT Perencana pada Bappeda.

e. Bidang Statistik 

Dalam UU Nomor 19 Tahun 1997, mengamanatkan statistik sektoral

oleh  Daerah,  demikian  juga  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014

mengamanatkan hal yang sama. 

Tentu  saja  beban  kerja  dari  Bidang  Statistik  menjadi  besar  karena

harus menangani data statistik sektoral yang akan digunakan sebagai

data  bahan konsep penyusunan perencanaan pembagunan daerah

Provinsi  NTB,  disamping itu  kegiatan monitoring  dan evaluasi  data

statistik ke Kabupaten/Kota serta penganalisaan data hasil monitoring

dan evaluasi.

Terdapat  pengembangan  potensi  pengembangan  Bidang  Statistik

pada  Bappeda  sesuia  dengan  ketentuan-ketentuan  UU  Nomor  23

Tahun  2014  pasal  12  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  Urusan

Pemerintahan Wajib  yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi : n. statistic

dan sesuai Rancangan Perubahan PP 41 Tahun 2007 per 11 Oktober

2015. 

B.  Aspek Ketatalaksanaan.

1. SOP sebagian produk fungsi perencanaan pembangunan telah

tersedia, namun perlu disesuaikan dengan PermenPANdanRB Nomor 35

Tahun 2012 diantaranya : 

- Pada Bidang Statistik : Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIPPD), 

- Pada Bidang Evaluasi dan Pelaporan : e-monev, 

- Pada Sekretariat : Simpeg, Simda, Simkeu.
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2. Pelaksanaan kegiatan kajian sudah berjalan dengan dukungan

koordinasi  antara  Bidang  namun  masih  perlu  penataan  distribusi

pembangian tugas kepada Fungsional Tertentu Perencana.

 C.  Aspek Kepegawaian.

a. Tim Anjab komprehensip menemukan, dari beban kerja Bidang Evaluasi

dan Pelaporan yang melaksanakan 16 tugas terdapat kelebihan beban

kerja yang kurang ditunjang dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia

yang ada (3 orang struktural dan 10 orang fungsional umum)

b. Tim  analisis  jabatan  komprehensip  pada  Bappeda  Provinsi  NTB

menemukan  bahwa  beban  kerja  pelaksanaan  penyusunan  kajian

perencanaan pembangunan daerah yang dibantu hanya oleh 3 orang

pejabat  fungsional  tertentu  perencana  yang  mumpuni  pada  Bidang

Ekonomi dan Sosial. Dengan demikian Tim Analisis menemukan bahwa

dibutuhkan  penambahan  pejabat  fungsional  Perencana  pada  Bidang

Tata Ruang serta Bidang Evaluasi Dan Pelaporan

c. Tugas  fungsi  Bidang  Statistik  belum  dilengkapi  dengan  pejabat

fungsional  tertentu  Statsitisi  yang  mengemban  tugas  dan  fungsi

melakukan kegiatan statistik  sesuai  standar  lembaga pembina urusan

statistik, mulai dari DIII–DIV/S1 jurusan statistik atau jurusan lain yang

ditetapkan  oleh  Badan  Statistik.  Tim  analisis  menemukan  bahwa,

dibutuhkan penambahan minimal  2  orang pejabat  fungsional  Statistisi

Terampil dan 1 Statistisi Ahli pada  Bidang Statistik. 

d. Terdapat  beberapa  pejabat non struktural  yang  memiliki

pangkat/golongan  sudah  memenuhi  syarat  untuk  dipromosikan  ke

jabatan struktural eselon IV  yaitu :

1) Ahmad  Faruq,  SP.  M.Sc/NIP. 19781204200003003  Pangkat/  Gol.

Penata ( III/c)

2) H. Marsih, SE/NIP. 195912311980031158 Pangkat/Gol. Penata (III/c)
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3) Satria Wibawa, SIP/NIP. 196608121986121002 Pangkat/Gol. Penata

(III/c)

4) Akhlan,S.Adm/ NIP.196112311986111025 Pangkat/Gol. Penata (III/c)

5) Derman,   S.Adm/NIP. 196512311986111068  Pangkat/Gol.  Penata

(III/c)

6) Hj.  Widhiana  Kunhardini,  SH/NIP. 195909161990032003  Pangkat/

Gol. Penata (III/c)

7) Silvi  Suarniaty,  S.  Sos/NIP. 197408211997012001  Pangkat/Gol.

Penata (III/c)

e. Masih Terdapat beberapa pejabat struktural yang masa kerjanya dalam

jabatan melebihi 5 tahun yaitu :

1) Abel  Syamsul  Hatuina,  S.Pi,  MM  NIP.  19690426  199703  1  005

Pangkat/Golongan  Pembina (IV/a)

2) Karim  Marasabesy.  S.Pi.  MM   NIP.  19720601  199703  1  009

Pangkat/Golongan  Pembina (IV/a)

f. Bidang Statistik saat ini ditopang oleh Sub Bidang Pelayanan Informasi

dan  Sub  Bidang  Pendataan.  Dengan  komposisi  nama  jabatan

fungsional/pelaksana belum mencerminkan standarisasi teknis statistik. 

D.  Aspek Kebutuhan Kediklatan.

1. Tim  analisis  jabatan  komprehensip  pada  Bappeda  Provinsi  NTB

menemukan bahwa tingginya frekuensi pelaksanaan penyusunan kajian

perencanaan pembangunan daerah telah dilakukan dengan baik namun

para  pejabat  struktural  maupun  fungsional  tertentu,  khususnya

fungsional  umum  masih  memerlukan  pengembangan  pendidikan  dan

pelatihan/kursus  sebagai  pengembangan  kapasitas  dan  atau

persyaratan normatif dari para pemegang jabatan tersebut. 

2. Analisa Kebutuhan Kediklatan belum dilakukan oleh Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian 
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BAB IV

PEMBAHASAN

Setelah  mengetahui  beberapa  temuan  dan  permasalahan

sebagaimana  diuraikan  dalam  BAB  III,  maka  perlu  dibahas  secara  lebih

mendalam tentang temuan dan penyebab masalah tersebut  untuk  mencoba

membantu mencari solusi penyelesaiannya, sebagai berikut :

A.   Aspek Kelembagaan.

1. Struktur  Organisasi  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah

(BAPPEDA) yang dibentuk berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2008 Sudah

mewadahi  tugas  fungsi  perencanaan  pembangunan  daerah  dalam

kewenangan  urusan  wajib,  pilihan  dan  tugas  pembantuan  yang

berkarakter  untuk  mendukung  pembangunan  daerah  dalam  kerangka

negara kesatuan Republik Indonesia. Kinerja lembaga agar ditingkatkan

dimasa kedepan.

2.  Setelah  dianalisis  terdapat  beberapa  jabatan  struktural  yang  beban

kerjanya  sangat  besar,  sesuai  dengan  amanat  dari  Revisi  Peraturan

Pemerintah  Nomor  :  41  Tahun  2007  tentang  Susunan  Organisasi

Perangkat  Daerah,  yaitu  tepat  ukuran  dan  tepat  fungsi  sebagaimana

telah  diterapkan  pada  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan

Nasional/Bappenas. Stuktur Bidang pada tataran administrator saat ini

terdiri dari 5 Bidang, yaitu: 

a. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi. 

Beban  tugas  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Bidang  Perencanaan

Pembangunan  Ekonomi  nampak  besar  namun  hasil  pelaksanaan

pekerjaan  kurang  optimal,  hal  itu  disebabkan  tingginya  frekuensi
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pelaksanaan  tugas  pokok  yang  dilaksanakan  oleh  1  orang  Kepala

Bidang dengan 2 orang Kapala Sub Bidang yang melaksanakan tugas

koordinatif  dengan  13  Dinas/Instansi   (Dinas  Pertanian  Tanaman

Pangan  dan  Hortikultura,  Perkebunan,  Kelautan  dan  Perikanan,

Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan,  BKP  dan  Bakorluh.  Dinas

Koperasi  dan  UKM,  Perindustrian  dan  Perdagangan,  Pendapatan

Daerah,  BPM,  dan  Biro  Ekonomi,  Keuangan,  Umum  dan

Perlengkapan).  Sementara itu harus melayani undangan rapat dan

koordinasi dengan isntansi terkait. 

b. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial. 

Beban  tugas  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Bidang  Perencanaan

Pembangunan Sosial, meliputi  (Dinas Dikpora, Sosial, BPMPD, RSU,

Biro  Kesra,  RSJ,  BKD, Biro Pemerintahan,  Inspektorat,  Sekretariat

DRP,  Disnakertrans,  Biro  Hukum,  Bakesbangpoldagri,  Pol.PP,

Sekretariat Korpri).  Sementara itu harus melayani undangan rapat

dan koordinasi dengan isntansi terkait. 

c. Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana. 

Besarnya beban tugas yang dilaksanakan oleh  Bidang Perencanaan

Tata Ruang dan Prasarana, meliputi (Dinas Pekerjaan Umum, Dishub

Kominfo,  Biro  Organisasi,  KPID,  Kantor  Penghubung,  dan  Biro

Administrasi  Pembangunan,  Dinas  Kehutanan,  Kebudayaan  dan

Pariwisata,  Pertambangan  dan  Energi,  Biro  Kerjasama  dan  SDA,

BLHP, BPBD, BAPPEDA).

Tim menyarankan perubahan Pasal 43 (1)  Pergub 22 Tahun 2008

yang semula tertulis Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasana

mempunyai  tugas  melaksanakan  koordinasi  perencanaan

pembangunan  pekerjaan  umum,  perhubungan,  pertambangan  dan

energi,  berubah  menjadi  Bidang  Perencanaan  Tata  Ruang  dan

Prasarana  mempunyai  tugas  melaksanakan  koordinasi

perencanaan pembangunan   Pekerjaan Umum, Perhubungan dan

Komunikasi,  Pertambangan dan  Energi, Kehutanan,  Kebudayaan

dan  Pariwisata,  BAPPEDA,  Lingkungan  Hidup  dan  Penelitian,

Penanganan  Bencana  Daerah,  Organisasi,  Administrasi

Pembangunan, Kerjasama dan SDA)

18



d. Bidang  Evaluasi  dan  Pelaporan,  beban  tugas  untuk  melaksanakan

(penyusunan Poldas,  Propeda,  Propetada,  program tahunan APBD/

APBN,  koordinasi  perencanaan  pembangunan  SKPD,  penyusunan

RKA  APBD  dengan  Biro  Keuangan  dan  RKA  APBN  dengan

Departemen  keuangan/DJA  dan  instansi  sektoral,

koordinasi/penelitian  perencanaan  pembangunan,  penyiapan  dan

pengambangan  pelaksanaan  pembangunan  di  daerah  untuk

penyempurnaan lebih lanjut).

e. Bidang Statistik juga beban kerja yang relatif besar untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas dengan baik,  tepat  waktu  dan tepat

sasaran. 

Dalam  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  1997  tentang  Statistik,
tertuang bahwa Statistik sebagai urusan teknis yang menunjang data
dalam  perencanaan  pembangunan  memiliki  potensi  beban  kerja
sangat besar. 

Namun karena dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 (2) Urusan

Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi : n. statistic;

dinyatakan bahwa urusan statistik adalah sebuah urusan wajib yang

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;  dimana pada provinsi NTB

urusan  tersebut  berpotensi  cukup  besar,  dan  dalam  Rancangan

Perubahan PP 41 Tahun 2007 per 11 Oktober 2015 pada Pasal 17

ayat (2) a badan Tipe A dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

dengan  beban  kerja  yang  besar;  Pasal  17  ayat  (3)  Klasifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria

variabel  pada  jumlah  penduduk,  luas  wilayah,  Jumlah  APBD,  dan

cakupan  tugas  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; Pasal 33

(2) a Dinas dan badan Tipe A dibentuk apabila total skor variabel lebih

dari 800; Pasal 39 (1) Badan Tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan

paling banyak 4 (empat), sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan

masing-masing bidang terdiri  dari  paling banyak 3 (tiga) subbidang
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atau  jabatan  fungsional;  secara  jelas  membatasi  jumlah  eselon  III

pada  jenis  lembaga  Badan  hanya  terdiri  dari  4  Bidang,  sehingga

Bidang Statistik saat  ini  disarankan untuk diwadahi  dalam lembaga

tersediri bila Skor pengitungan variabel teknis bisa mencapai standar

tipe lembaga namun bila skor variabel teknis tidak mencukupi, urusan

statistik disarankan menjadi UPTB pada Bappeda. 

3. Disamping itu terhadap fungsi Bappeda untuk

dilakukan perubahan,  yaitu :

Tugas  Pokok  Badan  Perencanan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)

Provinsi  NTB  berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Barat

Nomor  :  22  Tahun  2008  adalah  membantu  Gubernur  dalam

menyelenggarakan  sebagian  tugas  umum  pemerintahan  dan

pembangunan  dibidang  koordinasi  perencanaan  dan  penyusunan

Rencana  Kerja  Pemerintah  Jangka  Panjang,  Penetapan  Plafon

Anggaran  Sementara  (PPAS),  serta  Penyusunan  Kebijakan  Umum

Anggaran (KUA)

- Perubahan Fungsi :

Untuk  menyelenggarakan  tugas  pokok  tersebut,  dalam

perkembangan kekinian, diperlukan perubahan fungsi pada Bappeda

dimana akan tercermin juga ke dalam fungsi  Bidang-Bidang yang

ada.

Perubahan tersebut yaitu :

1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD).

2) Penyusunan Rencana Strategi Daerah (RESNTRA)

3) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan

Rencana Kerja Faerah (RENJA).

4) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

5) Penyusunan  Rencana  Kerja  Anggaran  dan  Dokumen

Pelaksanaan Anggaran.
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6) Penyusunan  program tahunan  sebagai  pelaksanaan  rencana

program  yang  dibiayai  oleh  daerah  sendiri  ataupun  yang

diusulkan kepada pemerintah untuk dimasukan dalam program

tahunan nasional.

7) Penyusunan rencana anggaran pemerintah provinsi bersama-

sama dengan Biro Keuangan, Dinas Pendapatan dan Bappeda,

dengan koordinasi Sekda Provinsi, Penyusunan APBN Provinsi

berkoordinasi dengan Departemen Keuangan/DJA dan Instansi

Sektoral;

8) Pengkoordinasian  perencanaan pembangunan pada lembaga

teknis  daerah, dinas-dinas daerah, da satuan organisasi lain

dalam lingkup pemerintah daerah provinsi;

9) Pengkoordinasian  perencanaan  pembangunan  lintas  sektor

dan Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota;

10) Penyusunan  pengembangan  rencana  pelaksanaan

pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih

lanjut;

11) Melaksanakan tugas kegiatan lain dalam bidang perencanaan

atau lainnnya sesuai petunjuk Gubernur.

B.  Aspek Ketatalaksanaan.

1. SOP sebagian produk fungsi perencanaan pembangunan telah tersedia,

diantaranya  :  Sistem  Informasi  Perencanaan  Pembangunan  Daerah

(SIPPD), e-monev. Untuk memenuhi prinsip-prinsip dalam akuntabilitas

maka  diperlukan  perubahan  dokumen SOP yang  ada  pada  Bappeda

menyesuaiakan dengan Peraturan yang berlaku.

2. Pelaksanaan  kegiatan  kajian  perencanaan  pembangunan  daerah

sudah  berjalan  dengan  dukungan  koordinasi  antara  Bidang  namun

masih  perlu  penataan  distribusi  pembagian  tugas  kepada  Fungsional

Tertentu Perencana.

C.   Aspek Kepegawaian.

1. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi. 
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Beban  tugas  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Bidang  Perencanaan

Pembangunan  Ekonomi,  saat  ini  beban  kerja  sangat  besar  sehingga

pelaksanaan pekerjaan kurang optimal. Dengan Kapala Sub Bidang ada

2 yang melaksanakan tugas koordinatif dengan 13 Dinas/Instansi  (Dinas

Pertanian  Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura,  Perkebunan,  Kelautan

dan Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, BKP dan Bakorluh.

Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Pendapatan

Daerah,  BPM,  dan  Biro  Ekonomi,  Keuangan,  Umum  dan

Perlengkapan).  Sementara itu harus melayani undangan rapat dan

koordinasi dengan isntansi terkait maka diperlukan tambahan tenaga

fungsional  perencana sebanyak 2 orang untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan  tugas  dengan  baik,  tepat  waktu,  tepat  fungsi  dan  tepat

sasaran. 

2. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial. 

Beban  tugas  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Bidang  Perencanaan

Pembangunan Sosial,  meliputi   (Dinas  Dikpora,  Sosial,  BPMPD, RSU,

Biro Kesra, RSJ, BKD, Biro Pemerintahan, Inspektorat, Sekretariat DPR,

Dinasnakertrans, Biro Hukum, Bakesbangpoldagri, Pol.PP, Sekretariat

Korpri).   Sementara  itu  harus  melayani  undangan  rapat  dan

koordinasi dengan isntansi terkait, maka diperlukan tambahan tenaga

fungsional perencana  sebanyak 2 orang, untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan baik, tepat waktu dan tepat

sasaran. 

3. Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana. 

Beban tugas yang telah  dilaksanakan oleh  Bidang Perencanaan Tata

Ruang  dan  Prasarana,   meliputi  (Dinas  Pekerjaan  Umum,  Dishub

Kominfo,  Biro  Organisasi,  KPID,  Kantor  Penghubung,  dan  Biro

Administrasi  Pembangunan,  Dinas  Kehutanan,  Kebudayaan  dan

Pariwisata, Pertambangan dan Energi, Biro Kerjasama dan SDA, BLHP,

BPBD,  BAPPEDA).  membutuhkan  masing-masing  2  orang  pejabat

fungsional perencana.

4. Bidang  Evaluasi  dan  Pelaporan,  beban  tugas  untuk  melaksanakan

(penyusunan  Poldas,  Propeda,  Propetada,  program  tahunan  APBD/

APBN, koordinasi perencanaan pembangunan SKPD, penyusunan RKA
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APBD  dengan  Biro  Keuangan  dan  RKA APBN  dengan  Departemen

keuangan/DJA dan instansi sektoral, koordinasi/penelitian perencanaan

pembangunan,  penyiapan  dan  pengambangan  pelaksanaan

pembangunan  di  daerah  untuk  penyempurnaan  lebih  lanjut),

membutuhkan 2 orang pejabat fungsional perencana.

5. Bidang  Statistik  juga  membutuhkan  masing-masing  1  orang  pejabat

fungsional perencana dan 1 orang pejabat fungsional statistika karena

beban kerja yang relatif besar untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas dengan baik, tepat waktu dan tepat sasaran. 

Diperlukan peningkatkan kompetensi dan kapasitas manajemen

perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas sumber daya

manusia  Bappeda  baik  fungsional  perencana  maupun  struktural

sehingga siap menjalankan restrukturisasi dan re-functionning Bappeda

secara komprehensif. Sesuai dengan kesiapan provinsi masing-masing

memperkuat  staf  jabatan  fungsional  perencana  untuk  peningkatan

kualitas substansi. Mengefektifkan eselon III Bappeda provinsi menjadi

peran strategis  dalam koordinasi  perencanaan sesuai  bidang masing-

masing,  dengan  dibantu  fungsional  perencana  sehubungan  dengan

dihilangkan  eselon  IV  secara  bertahap,  maka  diperlukan  tambahan

tenaga   fungsional  perencana   sebanyak  2  orang,  untuk  menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas dengan baik,  tepat  waktu,  tepat  fungsi

dan tepat sasaran.

6. Terdapatnya beberapa pejabat non struktural yang masa kerjanya lebih

dari  15  tahun  dan  memiliki  pangkat/golongan  yang  sudah  memenuhi

syarat untuk menduduki jabatan strukturfal esselon IV yaitu :

1) Ahmad Faruq,  SP.  M.Sc   /  NIP. 19781204 200003 003  Pangkat/

Golongan Penata ( III/c)

2) H. Marsih,  SE  /  NIP.  19591231 198003 1 158 Pangkat/Golongan

Penata (III/c)

3) Satria  Wibawa,  SIP   /NIP. 19660812  198612  1  002  Pangkat/

Golongan Penata (III/c)

4) Akhlan, S.Adm  /NIP. 19611231 198611 1 025 Pangkat/ Golongan

Penata (III/c)
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5) Derman, S.Adm  /NIP. 19651231 198611 1 068 Pangkat/ Golongan

Penata (III/c)

6) Hj.  Widhiana  Kunhardini,  SH   /NIP. 19590916  199003  2  003

Pangkat/ Golongan Penata (III/c)

7) Silvi  Suarniaty,  S.  Sos   /NIP. 19740821  199701  2  001  Pangkat/

Golongan Penata (III/c)

Untuk  pengembangan  potensi  pejabat  non  struktural,  maka  Kepala

Bappeda agar  mengusulkan  pejabat  non  struktural  tersebut  untuk

dipromosikan kejenjang yang lebih tinggi agar tidak menurunkan kinerja

yang bersangkutan. Selain itu dapat juga Kepala Bappeda menyarankan

kepada  pejabat  tersebut  untuk  beralih  ke  jabatan  fungsional  tertentu

sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

7. Masih Terdapat beberapa pejabat struktural yang masa kerjanya dalam

jabatan melebihi 3 tahun yaitu :

1) Abel  Syamsul  Hatuina,  Spi,  MM   NIP.  19690426  199703  1  005

Pangkat/Golongan  Penata  Tk. I (III/d)

2) Karim  Marasabesy.  Spi.  MM   NIP.  19720601  199703  1  009

Pangkat/Golongan  Penata Tk. I (III/d)

Agar  tidak  menimbulkan kejenuhan dalam melaksanakan tugas maka

Kepala  Bappeda perlu  mengusulkan  pejabat  tersebut  diatas  untuk

dimutasikan  ke  jabatan  yang  lain.  Dalam  peraturan  kepegawaian

disebutkan bahwa, seseorang yang telah menduduki jabatan lebih dari 2

(dua) tahun dapat dimutasikan ke jabatan yang lain demi pengembangan

potensi  PNS  tersebut  atau  dipromosikan  kejenjang  yang  lebih  tinggi

sesuai dengan pangkat dan kopetensinya.

8. Diperlukan pengisian formasi jabatan fungsional Statistika dan Pranata
Komputer pada Bidang Statistik 

D. Aspek Kebutuhan Kediklatan

pelaksanaan penyusunan kajian perencanaan pembangunan daerah pada

Bappeda  Provinsi  NTB  telah  dilakukan  dengan  baik  namun  tingginya

frekuensi  tersebut  belum  didukung  dengan  pengembangan  para  pejabat

struktural  maupun  fungsional  tertentu  dan  khususnya  fungsional  umum.

Diperlukan  peningkatan  pendidikan  dan  pelatihan/kursus  sebagai
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pengembangan  kapasitas  dan  atau  persyaratan  normatif  dari  para

pemegang jabatan tersebut, khususnya diklat : perencanaan pembangunan,

statistik,  informasi  publik,  evaluasi  dan  monitoring  pelaksanaan

perencanaan, arsiparis, 

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan  temuan  dan  permasalahan  yang  telah  diuraikan

pada  Bab  terdahulu,  maka  Tim  dapat  menyimpulkan  beberapa  hal

sebagai berikut :

1. Struktur organisasi Bappeda Provinsi NTB menurut Peraturan

Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 yang sekarang sesuai potret,

belum menganut prinsip tepat fungsi tepat ukuran, maka diperlukan

perubahan SOTK.

2. Dalam Lingkup Bappeda, belum dilakukan penyusunan SOP

perencanaan pembangunan daerah pada tiap kotak jabatan yang

memiliki prosedur bisnis proses.

3. Kehadiran Peraturan Pemerintah tentang kompetensi jabatan

sangat diharapkan, untuk meningkatkan profesional institusi harus

ditempatkan staf yang kompeten sesuai dengan disiplin ilmu yang

dikuasai, pengalama kerja dan diklat penunjang yang dimiliki.

4. Analisa Jabatan sangatlah penting, namun tingkat kepedulian

karyawan/karyawati  yang  akan  dianalis  sangat  kurang  dengan

alasan kesibukan yang mendesak (hambatan tetap)

B. S A R A N 
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Sesuai dengan apa yang disimpulkan oleh Tim Analis Jabatan

maka dengan ini Tim  menyarankan agar mengadakan perubahan dan

perbaikan  sebagai berikut :

1. Agar  dilakukan  perubahan  SOTK terhadap  Struktur  organisasi

Bappeda Provinsi NTB  untuk dapat memenuhi  prinsip tepat fungsi

tepat ukuran serta menyesuaikan dengan UU Pemerintahan Daerah

Nomor 32 Tahun 2013. 

2. Agar  potensi  pengembangan  kelembagaan  yang  ada  di  Bidang

Statistik  dapat  menjadi  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  sesuia

denga ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang terkait, maka

Tim Analisis Jabatan menyarankan kepada pejabat  yang terkait  di

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat  menyiapkan dukungan data,

informasi dan keluangan waktu untuk membahas secara mendalam.

3. Agar  dilakukan  perubahan  terhadap  dokumen  SOP  perencanaan

pembangunan  daerah  pada  tiap  kotak  jabatan  yang  memiliki

prosedur bisnis proses.

4. Agar  Bappeda  segera  SKPD  yang  memiliki  tupoksi  menyusun

kompetensi  jabatan  untuk  terus  mendorong  Pemerintah  Pusat

segera  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  tentang  kompetensi

jabatan sesuai dengan UU ASN Nomor 5 tahun 2014. 

5. Agar  dikesempatan  berikutnya,  seluruh  personil  jabatan  pada

Bappeda dapat menyediakan waktu terhadap proses analisis jabatan

agar proses analisa jabatan dapat menghasilkan produk yang dapat

membantu  Bappeda  dalam  mengorganisir  proses  pembangunan

daerah secara komprehensip.

6. Agar  segera  mengusulkan  pejabat  yang  telah  memenuhi  syarat

untuk  menduduki  jabatan  fungsional  mengingat  sampai  saat  ini

Bappeda  Provinsi  NTB  sangat  minim  pegawai  yang  memangku

jabatan fungsional.
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