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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Masalah kinerja birokrasi pada Bappeda Pemerintah Provinsi Lampung terdiri

dari:

a. Aspek sumberdaya manusia

Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda Provinsi Lampung didominasi oleh

Golongan III, kurang memiliki latar belakang pendidikan perencanaan dan

padatnya tugas-tugas teknis mengakibatkan kurangnya waktu untuk

meningkatkan wawasan tentang peraturan tata cara penyusunan dokumen

perencanaan.

b. Aspek Penguatan Jaringan dan Koordinasi Perencanaan

Kurangnya koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah

dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta kurangnya koordinasi dengan

sektor swasta sebagai mitra pemerintah.

c. Aspek Pengembangan Data, Informasi, dan Teknologi untuk Perencanaan

Bappeda sebagai lembaga koordinasi belum sepenuhnya menggunakan

sistem informasi yang dapat memudahkan dan mempercepat penyelesaian

tugas-tugas.
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d. Aspek Sarana dan Prasarana Pendukung

Kekurangan peralatan kerja dan kondisi peralatan yang ada kurang

memadai, sehingga mempengaruhi ketersedian dan koneksitas data.

e. Aspek Penyusunan dan Pengembangan Dokumen Perencanaan

Mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi

Lampung masih dilakukan secara manual

f. Aspek Monitoring, Pelaporan, dan Evaluasi Pembangunan

Belum optimalnya pemanfaatan hasil pemantauan, pengendalian, dan

evaluasi sebagai bahan referensi (feedback) dalam proses perencanaan.

2. Kebijakan di bidang peningkatan kinerja birokrasi pada Bappeda Pemerintah

Provinsi Lampung, sebagai hal-hal yang mempengaruhi peningkatan kinerja

terdiri dari:

a. Pemberian Tunjangan Kinerja, diberlakukannya Peraturan Gubernur

Lampung Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian

Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

b. Perombakan struktur, perubahan struktur organisasi Bappeda Provinsi

Lampung menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Bappeda

c. Akuntabilitas Anggaran, pengurusan/ketatausahaan keuangan yang

meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan

pelaporan keuangan yang dilaksanakan secara terbuka dan dapat

dipertanggungjawabkan
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B. Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perekrutan SDM pada Bappeda Provinsi Lampung pada masa yang akan

datang hendaknya disesuaikan antara latar belakang pendidikan dan

pengalaman calon pegawai dengan tugas di bidang perencanaan dan

pembangunan, sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisien.

2. Sarana dan sarana pendukung pekerjaan pada Bappeda Provinsi Lampung

hendaknya ditingkatkan khususnya penyediaan sarana berbasis teknologi

informasi dan komunikasi sehingga kinerja pegawai menjadi lebih optimal.

Bappeda sebagai lembaga koordinasi belum sepenuhnya menggunakan sistem

informasi yang dapat memudahkan dan mempercepat penyelesaian tugas-

tugas.

3. Bappeda Provinsi Lampung hendaknya meningkatkan koordinasi dan sinergi

perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta

kurangnya koordinasi dengan sektor swasta sebagai mitra pemerintah.


