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ABSTRACT 

The aim of this research was to know the institutional arrangement the organisation of 

regional equipment and the official of the structure of regional equipment in the Jombang 

Regency after the implementation of PP No 41 in 2007 about the Organisation of Daerah 

Equipment and proved that the institutional arrangement the organisation of regional 

equipment and the position of the structure of his regional equipment was the PP No. 

implementation 41 Th 2007. The theory that was used in this research was the theory of 

the implementation with the approach great-down. The methodology of the research that 

was used was qualitative research by descriptive analysis. The result is, the PP No 

application 41 th 2007 in the Jombang Regency that the formation used the maximal 

pattern. Reccomendation the appointment of the position was preferably carried out with 

the standard of position competence. The the problem of the research Is the limitations of 

time.  
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RINGKASAN 
 

 Munculnya tuntutan reformasi di bidang pemerintahan mengharuskan pemerintah 
segera melakukan perubahan-perubahan di semua bidang, terutama perubahan dalam 
pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan itu pemerintah harus mampu merubah 
jargon yang melekat pada dirinya. Pemerintah harus segera merubah sifatnya yang rigid 
dan kaku Salah satu jalan yang ditempuh adalah  melakukan perubahan pada organisasi 
perangkat daerah. Pemerintah harus segera membentuk organisasi perangkat daerah yang 
ramping dan efektif, tetapi tetap berpedoman pada urusan wajib dan pilihan tiap-tiap 
daerah. Begitu juga diharapkan pejabat yang mengisi jabatan pada struktur organisasi 
juga ramping dan efektif. 
 Penataan terhadap struktur organisasi pemerintah daerah merupakan implementasi 
dari PP No.41 Tahun 2007. PP ini mengisyaratkan semua pemerintah daerah harus segera 
melaksanakannya, karena ini merupak organisassi yang dibentuk berdasarkan peraturan 
pemerintah ini akan lebih ramping namun efektif dan efisien. Karena ini merupakan 
kebijakan pusat yang harus dilaksanakan maka dalam penelitian digunakan teory 
implementasi top-down dengan memperhatikan 4 (empat) tepat yang dikemukan oleh 
Matland. 
 Metodologi penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, penelitian dilakukan 
dengan wawancara dengan informan  pada Bagian Organisasi, pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Jombang, pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengguna Pelayanan Pada 
Badan Pelayanan Perizinan kabupaten Jombang dengan instrument human instrument 
karena peneliti melakukan wawancara sendiri dan data yang diperoleh dianalisa dengan 
cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul. 
 Data yang didapat setelah dilakukan analisa bahwa Penataan Kelembagaan di 
Kab, Jombang dilakukan pada tahun 2009, mengacu pada PP NO 41 Th 2007 dengan 
pembentukan organisasi perangkat daerah sesuai dengan jatah yang dimiliki kabupaten 
Jombang berdasarkan besaran variable yang telah ditentukan pada peraturan pemerintah 
tersebut. Terbentuknya organisasi perangkat daerah dengan pola maksimal secara 
otomatis jabatan struktural yang dibentuk juga lebih banyak daripada pelaksanaan PP No 
8 th 2003. Alasan memilih jabatan struktural yang maksimal tersebut adalah  diharapkan 
akan tercipta suasana kerja yang kondusif karena tidak ada yang sakit hati. Dengan 
kondisi yang seperti ini beban anggaran untuk belanja pegawai menjadi lebih banyak. 
 Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Matland yang diaplikasikan dalam 
penelitian ini, dapat diketahui ketepatan dari implementasi PP no 41 th 2007 tersebut. 
Ternyata pembentukan organisasi perangkat daerah yang didasarkan pada peraturan 
pemerintah tersebut, menyebabkan pembengkaan pejabat yang berakibat juga pada 
pembengkakan anggaran belanja daerah dalam urusan belanja pegawai. 

Penelitian ini diharapkan nantinya akan lebih sempurna, jika  informan yang 
dipilih adalah pejabat yang berhak mengambil keputusan dalam pembentukan organisasi 
perangkat daerah dan pemilihan pejabat struktural yang akan menduduki jabatan dalam 
organisasi perangkat daearah. 
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