
 

 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkup Sekretariat Daerah 

Kota Bandar Lampung sudah melakukan beberapa tahapan penyusunan 

struktur organisasi yaitu tahap melakukan review rencana dan tujuan; 

menentukan work activities untuk mencapai objectives; klasifikasi dan 

penggolongan; mendesain hierarki pimpinan dan pengambil keputusan; dan 

pemberian assignment dan pendelegasian wewenang. Restrukturisasi 

Organisasi yang telah dilaksanakan dapat dikatakan sudah cukup efektif, 

restrukturisasi yang dilakukan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung 

sudah tepat antara pemerintah daerah dengan penyusun struktur organisasi dan 

tata kerja perangkat daerah, sehingga struktur organisasi dan tata kerja yang 

terbentuk akan lebih efektif dalam rangka melaksanakan pelayanan publik. 

Kemampuan menyesuaikan diri para pegawai di Sekretariat Daerah Kota 

Bandar Lampung pasca restrukturisasi sudah dapat menyesuaikan diri dengan 

perubahan organisasi, dengan menerima dan menyesuaikan dengan perubahan 

Organisasi Perangkat Daerah tersebut. Pasca restrukturisasi motivasi pegawai 
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dalam bekerja semakin meningkat yang mengakibatkan mekanisme dalam 

proses pelayanan dan pekerjaan tidak banyak mengalami masalah, sehingga 

produktivitas kerja pegawai secara keseluruhan pun mengalami peningkatan. 

Dari sisi kepuasan pegawai restrukturisasi organisasi yang sudah berjalan 

sudah optimal dalam menciptakan kepuasan kerja bagi pegawai Sekretariat 

Daerah Kota Bandar Lampung. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan restrukturisasi organisasi 

sekretariat daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar 

Lampung antara lain: 

a. Faktor Sumber daya manusia (SDM) aparat merupakan salah satu faktor 

penentu efektivitas organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung. 

Faktor sumber daya ini meskipun sudah cukup memadai namun belum 

dapat dikatakan optimal hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan dan 

penempatannya  

b. Faktor Anggaran menjadi faktor yang menentukan tingkat efektivitas 

organisasi, faktor anggaran merupakan kunci pembuka bagi keberhasilan 

organisasi atau sebaliknya. 

c. Faktor Kinerja memberikan pengaruh terhadap kinerja organisasi. Dari 

penelitian yang telah dilakukan juga terlihat bahwa penggabungan 

beberapa lini fungsi suatu organisasi seperti yang terjadi dalam Sekretariat 

Daerah Kota Bandar Lampung, tidak menimbulkan kendala yang berarti 

dalam mewujudkan efektivitas kinerja suatu organisasi. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka saran yang dapat 

peneliti ambil adalah: 

1. Pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai perlu ditingkatkan untuk 

mengubah pola pikir dan budaya kerja secara individu dan tim, selain 

peningkatan kemampuan intelektual, pembangunan karakter dan 

keterampilannya (komunikasi, teknis dan manajerial) sebagai calon pemimpin 

pada unit kerja. Perlu  dikedepankan Pendidikan, pengalaman, kemampuan 

manajerial dan teknis, serta kedisiplinan harus menjadi faktor pertimbangan 

yang objektif dalam melakukan mutasi pasca penataan Organisasi Perangkat 

Daerah sehingga tidak terkesan secara subjektif pilih kasih, lebih bernuansa 

politis atau faktor kedekatan.  

2. Dalam restrukturisasi organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung 

sebaiknya menyusun strategi kelembagaan, agar restrukturisasi organisasi 

dapat dilakukan dengan terarah dan berkesinambungan. Strategi kelembagaan 

diarahkan pada penyederhanaan birokrasi pemerintah dalam mengembangkan 

organisasi yang lebih proporsional dan transparan serta dapat mewujudkan 

postur organisasi perangkat daerah yang proporsional, efisien, dan efektif 

dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Dengan upaya tersebut 

diharapkan organisasi perangkat daerah tidak akan terlalu besar serta 

mengedepankan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintahan. 

 

 


