
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Good Governance 

 

1. Pengertian Good Governance 

 

Padanan kata governance dalam bahasa Indonesia adalah penadbiran, yang berarti 

pemerintahan, pengelolaan (Billah, 2001). Dasar kata penadbiran adalah tadbir, 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996) berarti perihal mengurus atau 

mengatur (memimpin/mengelola), pemerintahan, dan administrasi. Sedangkan 

penadbir berarti pengurus atau pengelola. Kata government dalam bahasa 

Indonesia diterjemahkan sebagai pemerintah, dengan demikian sama maknanya 

dengan penadbir (Sedarmayanti, 2009: 273). 

 

Governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara 

pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan 

kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut. 

Sedangkan arti good dalam kepemerintahan yang baik (good governance) 

mengandung pemahaman: 
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a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat 

meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, 

pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. 

b. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelaksanaan 

tugas untuk mencapai tujuan (Sedarmayanti, 2009: 274). 

c. Kepemerintahan (governance) sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman 

(1993) adalah governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial 

politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang 

berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas 

kepentingan-kepentingan tersebut (Sedarmayanti, 2009: 273).  

Secara umum, governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah 

dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, private sectors (sektor swasta/ 

dunia usaha), dan society (masyarakat). Oleh sebab itu, good governance sektor 

publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan 

melibatkan stakeholders terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, 

dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan 

manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas 

keadialan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (World 

Conference on Governance, UNDP, 1999 dalam Sedarmayanti, 2007: 2). 

 

Sedangkan OECD dan World Bank mengartikan good govenance sebagai 

penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang 

sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana 

investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, 
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menjalankan disiplin anggaran serta menjalankan kerangka kerja politik dan 

hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan (Sedarmayanti, 2009: 273).  

 

 

2. Aktor-aktor Good Governance 

Aktor-aktor good governance menurut Sedarmayanti (2009: 280), antara lain: 

1. Negara/pemerintah: konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-

kegiatan kenegaraan, tetapi labih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta 

dan kelembagaan masayarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan 

publiknya sangat penting penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat 

dihindari. Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, pemerintah dan dinas-

dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan. Negara sebagai salah satu unsur 

governance, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor 

publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam 

memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan 

yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. 

2. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif 

dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, 

perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal. Dalam bidang 

pendidikan, sektor swasta meliputi yayasan-yayasan yang mengelola sekolah 

swasta. 

3. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada 

dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan 

perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok 

masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Dalam 
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bidang pendidikan ada yang dinamakan Dewan Pendidikan yang merupakan 

lembaga independent yang memiliki posisi sejajar dengan Bupati/ Walikota 

dan DPRD. 

 

Good governance memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor di 

atas. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas good governance, ada yang 

disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi 

distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan 

kepada daerah, masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada di 

masyarakat. Artinya saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam 

pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta pun berkesempatan 

untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. 

 

3. Prinsip-Prinsip Good Governance  

Kepemerintahan yang baik menurut UNDP (1997) mengidentifikasi lima 

karakteristik yaitu: 

a. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, swasta, dan 

masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, 

sosial, dan politik. 

b. Komunikasi, terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan 

kontribusi terhadap kualitas hasil. 

c. Proses penguatan sendiri, adalah kunci keberadaan dan kelangsungan 

keteraturan dari berbagai situasi kekacauan yang disebabkan dinamika dan 

perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan 
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menggalakkan kemandirian masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk 

kreativitas dan stabilitas berbagai aspek kepemerintahan yang baik. 

d. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang 

menghasilkan persatuan, harmoni, dan kerja sama untuk pertumbuhan dan 

pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan merata 

untuk semua sektor dalam masyarakat madani. 

e. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, kekuatan pasar, dan 

masyarakat madani. 

Lima karakteristik dalam good governance mencerminkan terjadinya proses 

pengambilan keputusan yang melibatkan stakeholders dengan menerapkan prinsip 

good governance yaitu partisipasi, transparansi, berorientasi kesepakatan, 

kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi dan misi. Sedangkan 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003) mengungkapkan prinsip-prinsip 

good governance  antara lain yaitu akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, 

supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, 

profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing. 

Mustopadidjaja (1997) mengatakan prinsip-prinsip good governance adalah 

demokrasi dan pemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabiiltas, 

partisipasi, kemitraan, desentralisasi, dan konsistensi kebijakan dan kepastian 

hukum (Sedarmayanti, 2009:282-287). 

Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik 

sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar 

lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-
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prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, 

dan partisipasi (Sedarmayanti, 2009:289). 

 

4. Kendala Mewujudkan Good Governance 

 

Upaya perbaikan sistem birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan 

masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas dalam mencari 

solusi perbaikan. Demikian pula masih tingginya tingkat penyalahgunaan 

wewenang, banyaknya praktik KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap 

kinerja aparatur negara merupakan cerminan kondisi kinerja birokrasi yang masih 

jauh dari harapan. Banyaknya permasalah birokrasi tersebut belum sepenuhnya 

teratasi, baik dari sisi internal maupun eksternal (Sedarmayanti, 2009: 310-311). 

 

Dari sisi internal, faktor demokrasi dan desentralisasi telah membawa dampak 

pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait 

dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam 

kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip tata kepemerintahan 

yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja publik serta 

taat hukum. Secara khusus dari sisi internal birokrasi, berbagai permasalahan 

masih banyak yang dihadapi, antara lain pelanggaran disiplin, penyalahgunaan 

kewenangan, dan banyaknya praktik KKN. Dari sisi eksternal, faktor globalisasi 

dan revolusi teknologi informasi (e-government) merupakan tantangan tersendiri 

dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Hal 

tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan 
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faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat 

(Sedarmayanti, 2009: 310-311). 

 

Selain itu, problem demokrasi dari segi lembaga dan perilaku individu masih 

muncul. Rakyat masih belum merasa terwakili oleh keberadaan wakilnya di 

DPR(D) karena partisipasinya hanya pada saat pemilu, setelah itu rakyat ditinggal 

dalam proses pengambilan kebijakan. Rendahnya partisipasi dalam masyarakat 

mengurangi tingkat legitimasi pemerintah sehingga munculnya pemerintahan 

yang kuat ditingkat lokal maupun pusat masih dalam cita-cita (Nugroho, 2001 

dalam Sedarmayanti, 2009: 311). 

 

 

B. Tinjauan Transparansi 

 

1. Pengertian Transparansi 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam 

Negeri (2002), menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses 

atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut 

Transparancy International, undang-undang Fredom of Information (FOI) bukan 

hanya mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi tetapi juga 

menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut. Krina 

(2003: 19). 
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2. Indikator Transparansi 

 
Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka 

terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat 

menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip check and 

balance antara lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan dari transparansi adalah 

membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana 

pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, 

terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan 

hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang 

memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan 

yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada 

masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi 

kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah (Sedarmayanti, 2009:289). 

  Tabel 4. Indikator Prinsip Transparansi 

Dimensi No Indikator 

Transparansi 

(Transparancy) 

1 Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses 

penyusunan dan implementasi kebijakan publik. 

2 Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, 

bebas diperoleh dan tepat waktu. 

3 Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

4 Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintahan. 

5 Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi 

dalam pembangunan daerah. 

 

Sumber: Sedarmayanti (2007:22) 
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3. Mekanisme Transparansi 

 

 

Mekanisme transparansi merupakan cara kerja, aturan-aturan, atau pedoman 

dalam menerapkan transparansi. Secara ringkas, mekanisme transparansi 

mencakup hal-hal berikut: 

a) Adanya suatu jaminan dalam sistem keterbukaan dan standarisasi dari 

semua proses-proses pelayanan publik 

b) Memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan 

dan pelayanan publik maupun proses-proses didalam sektor publik 

c) Adanya fasilitas pelaporan maupun penyebaran informasi publik 

(kebijakan atau program kerja) maupun penyimpangan tindakan aparat 

publik didalam kegiatan melayani (Dra.Loina Lalolo Krina P, 2003). 

 

 

C. Tinjauan Partisipasi 

 

1. Pengertian Partisipasi 

Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan 

kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada 

keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana 

pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan dimaksud bukan 

dalam prinsip terwakilnya aspirasi masyarakat melalui wakil di DPR, melainkan 

keterlibatan secara langsung. Partisipasi dalam arti mendorong semua warga 

negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan 

dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama member kebebasan 
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kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam 

menentukan masa depan (Sedarmayanti, 2009:290). 

Partisipasi berarti bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan 

keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi 

yang mewakili kepentingannya. Dari uraian tersebut, dapat ditarik suatu 

pengertian bahwa partisipasi yang sering juga disebut peran serta atau ikut serta 

masyarakat, diartikan sebagai adanya motivasi dan keterlibatan masyarakat secara 

aktif dan terorganisasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, sejak tahap 

persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi hingga 

pengembangan atau perluasannya. 

 

2. Indikator Partisipasi 

 

Oleh karena partisipasi merupakan prinsip mendasar dari good governance, maka 

perlu ditetapkan indikator dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dapat 

digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

Tabel 5. Indikator Prinsip Partisipasi  

Dimensi No Indikator 

Partisipasi 

(Participation) 

1 Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses 

atau metode partisipatf. 

2 Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas 

konsensus bersama. 

3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan 

saran) untuk pembangunan daerah. 

4 Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih 

peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang 

dilakukan pemerintah. 

 

Sumber: Sedarmayanti (2007:16-22). 
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3. Mekanisme Partisipasi 
 

Mekanisme partisipasi merupakan cara kerja, aturan-aturan, atau pedoman dalam 

menerapkan partisipasi. Secara ringkas, mekanisme partisipasi mencakup hal-hal 

berikut: 

a) Mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik, 

b) Menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan 

masukan-masukan dari stakeholders termasuk aktivitas warga negara 

dalam kegiatan publik, 

c) Mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik 

seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan 

masyarakat dan layanan publik (Dra.Loina Lalolo Krina P, 2003). 

 

 

D. Tinjauan Akuntabilitas 

 

1. Pengertian Akuntabilitas 

 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau 

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan 

pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk 

meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011: 89). 

Selanjutnya, dalam Sedarmayanti (2009:289), akuntabilitas yakni adanya 

pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk 

pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambil keputusan di 

pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya 

kepada pemilik (stakeholder). Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan 

upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, 
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inefisiensi, dan perusakan sumberdaya, serta transparansi manajemen keuangan, 

pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya. Secara umum, 

akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat perhitungan-

perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang 

transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan 

tersebut pada laporan tahunan. 

 

Prinsip akuntabilitas menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir 

dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib 

dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para 

pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Pertanggungjawaban kepada masyarakat disamping merupakan kewajiban adalah 

juga sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi 

negara sesuai dengan UUD 1945. Prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan 

dan hasil akhir yang dicapai harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi 

yang lengkap. Keharusan menerapkan konsep ini mengingat kegiatan pemerintah 

mempunyai pengaruh (dampak) besar dan juga karena kegiatan pemerintah 

dibiayai dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan dan hasilnya harus dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

2. Indikator Akuntabilitas 

 

Oleh karena good governance  berpegang pada akuntabilitas, maka perlu 

ditetapkan indikator dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dapat 

digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 



25 
 

Tabel 6. Indikator Prinsip Akuntabilitas  

Dimensi No Indikator 

Akuntabilitas 

(Accountability) 

1 Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar 

prosedur pelaksanaan. 

2 Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau 

kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. 

3 Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan 

penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan 

peraturan peraturan perundang-undangan. 

4 Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah 

daerah 

5 Berkurangnya kasus-kasus KKN 

 

Sumber: Sedarmayanti (2007:23) 
 

 

3. Mekanisme Akuntabilitas 

 

Mekanisme akuntabilitas merupakan cara kerja, aturan-aturan, atau pedoman 

dalam menerapkan akuntabilitas. Secara ringkas, mekanisme akuntabilitas 

mencakup hal-hal berikut: 

a) Pembuatan sebuah keputusan dan laporan harus dibuat secara tertulis dan 

tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan, 

b) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang 

berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 

maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders, 

c) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai 

dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku, 

d) Adanya ketentuan untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan 

konsekuensi ketentuan pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak 

terpenuhi, 
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e) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah 

ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut (Dra.Loina 

Lalolo Krina P, 2003). 

 

E. Tinjauan Street Level Bureaucracy 

1. Pengertian Street Level Bureaucracy 

Street level bureaucracy merupakan aparat birokrasi yang langsung bersentuhan 

dengan pelayanan publik atau dalam arti lain adalah aparat birokrasi yang 

melakukan akses langsung dengan publik atau melakukan pelayanan publik . 

Menurut Michael Lipsky pada tahun 1980 berpendapat bahwa street level 

bureaucracy adalah mereka yang menjalankan tugas dan berhubungan langsung 

dengan masyarakat. Lipsky juga berpendapat bahwa praktek street level 

bureaucracy tersebut merupakan mekanisme untuk mengatasi situasi yang sulit, 

yaitu sebagai upaya untuk keluar dari situasi frustatif antara besarnya permintaan 

pelayanan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Apalagi dalam 

kenyataannya permintaan peningkatan pelayanan seperti tidak pernah berhenti. 

Lipsky (1980) menjelaskan bahwa street level bureaucracy mempraktekkan 

pemberian diskresi atas dispensasi manfaat atau alokasi sanksi. Terjadi konflik 

antara pembuat kebijakan dan street level bureaucracy sebagai pelaksana 

kebijakan. Konsep street level bureaucracy ini telah diperkenalkan oleh Michael 

Lipsky pada tahun 1980 bahwa street level bureaucracy adalah sebagai orang 

yang “Public Service secara langsung” dan “Pelaksana dari kebijakan 

Penguasa”.Public Service secara langsung artinya bahwa para birokrat ini yang 
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memberikan pelayanan langsung kepada para customernya (publik). Contohnya 

adalah perawat, dokter-dokter praktek, polisi lalulintas, atau aparat birokrasi 

lainnya yang terjun langsung kepada publik dan memberikan pelayanan sesuai 

dengan permintaan publik dalam batasan aturan lembaga mereka masing-masing. 

Pelaksana dari kebijakan penguasa bermakna bahwa para birokrat ini yang 

menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa mereka dan mereka pula 

yang menguatkan kebijakan yang dikeluarkan. 

 

2. Konflik Interaksi Street Level Bureaucracy dengan Warga 

 

Lipsky telah menyatakan bahwa street level bureaucracy menimbulkan 

kontroversi karena mereka harus melakukan reformulasi jika kebijakan 

berubah. Alasan kedua street level bureaucracy cenderung menjadi fokus 

kontroversi publik adalah kedekatan interaksi mereka dengan warga negara dan 

dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Keputusan street level bureaucracy 

cenderung mendistribusikan serta alokatif. Dengan menentukan kelayakan untuk 

manfaat mereka meningkatkan pernyataan beberapa warga untuk barang dan jasa 

pemerintah dengan mengorbankan pembayar pajak umum dan mereka yang klaim 

ditolak. Dengan kata lain, dalam memberikan kebijakan street level bureaucracy 

membuat keputusan tentang orang-orang yang mempengaruhi peluang hidup 

mereka. Singkatnya, kebenaran pekerjaan street level bureaucracy hampir tidak 

bisa jauh dari ideal birokrasi detasemen impersonal dalam pengambilan 

keputusan. Sebaliknya, pada obyek street level bureaucracy kritis keputusan 

(orang) benar-benar berubah sebagai akibat dari keputusan. street level 
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bureaucracy juga fokus dari reaksi warga karena kebijaksanaan mereka membuka 

kemungkinan bahwa mereka akan merespon baik atas nama rakyat. Diskusi ini 

membantu menjelaskan kontroversi lanjutan atas street level bureaucracy di 

tingkat persediaan dana pelayanan individual. Akhirnya, street level bureaucracy 

memainkan peran penting dalam mengatur tingkat konflik kontemporer 

berdasarkan peran mereka sebagai agen kontrol sosial. Warga negara yang 

menerima manfaat publik berinteraksi dengan agen orang yang membutuhkan 

perilaku tertentu dari mereka. Fungsi kontrol sosial street level bureaucracy 

membutuhkan komentar dalam diskusi tentang tempat pekerja pelayanan publik 

dalam masyarakat yang lebih besar. Sektor pelayanan publik memainkan peran 

penting dalam pelunakan dampak dari sistem ekonomi mereka yang tidak 

penerima manfaat utama dan merangsang orang untuk menerima mengabaikan 

ketidakmampuan institusi ekonomi dan sosial utama. Kontroversi Publik juga 

fokus pada jenis yang tepat dari kontrol sosial. Dari sudut pandang warga negara, 

peran street level bureaucracy luas yaitu sebagai fungsi pemerintahan dan 

intensif. Sebagai rutinitas sehari-hari mengharuskan mereka untuk berinteraksi 

dengan pendidikan, penyelesaian sengketa, dan layanan kesehatan. Sebagai 

individu, street level bureaucracy mewakili harapan warga untuk perlakuan yang 

adil dan efektif oleh pemerintah bahkan saat mereka diposisikan untuk melihat 

dengan jelas keterbatasan intervensi yang efektif dan kendala pada respon yang 

telah ditimbulkan . 
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3. Kekuatan dan Kelemahan Street Level Bureaucracy 

 

Para birokrat yang berhubungan langsung dengan masyarakat ini tentunya 

mempunyai kekuatan dan kelemahan sebagai pemberi pelayanan. Michael Lipsky 

(1980) mendeskripsikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh street level 

bureaucracy. 

Kekuatan street level bureaucracy :  

 Street level bureaucracy sebagai pemberi pelayanan secara langsung artinya 

bahwa para birokrat ini yang memberikan pelayanan langsung kepada para 

customernya (publik). Contohnya adalah perawat, dokter-dokter praktek, 

polisi lalulintas, atau aparat birokrasi lainnya yang terjun langsung kepada 

publik dan memberikan pelayanan sesuai dengan permintaan publik dalam 

batasan aturan lembaga mereka masing-masing. 

 Sebagai birokrat yang memberikan sanksi dan membatasi kehidupan 

masyarakat sesuai dengan kebijakan atau prosedur-prosedur yang telah 

ditetapkan. Para birokrat ini mengarahkan orang bertindak dalam konteks 

kehidupan sosial. 

 Mereka menentukan kelayakan warga negara untuk tunjangan pemerintah 

dan sanksi. Mereka mengawasi pelayanan (servis) warga dalam menerima 

program tersebut. Jadi, secara tersirat street level bureaucracy memediasi 

aspek hubungan konstitusional warga negara. Singkatnya, mereka 

memegang kunci ke dimensi kewarganegaraan. 
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Kelemahan street level bureaucracy : 

 Perekrutan pegawai dikalangan street level bureaucracy yang 

mengedepankan perwakilan komposisi sosial masyarakat disekitar 

birokrasi, membuat birokrasi  mengabaikan merit sistem dan objektifitas 

berdasarkan kualifikasi standar yang telah ditetapkan dalam perekrutan 

pegawai. Oleh sebab itu dalam perekrutan anggota birokrasi sering muncul 

istilah putra daerah. Putra daerah yang mewakili belum tentu memiliki 

kapasitas yang memadai untuk menduduki suatu jabatan dalam pelayanan 

publik. Hal tersebut dapat membuat kinerja birokrasi kurang maksimal 

atau bisa dikatakan tidak profesional. 

 Orientasi street level bureaucracy terhadap peraturan dan prosedur amat 

tinggi dan menjadikannya sebagai barometer pelayanan yang 

mengakibatkan rendahnya kemampuan street level bureaucracy dalam 

merespon perubahan, tidak adanya inisiatif dan pengembangan kreatifitas 

dalam mengendalikan perubahan sehingga rutinitas dianggap sesuatu yang 

wajar dan benar. 

 Kinerja street level bureaucracy menjadi instrumen penguasa. Sistem 

kekuasaan yang cenderung sentralistik dan paternalistik mengakibatkan 

kinerja street level bureaucracy terkonsentrasi pada pejabat atasan. 

Kepentingan penguasa yang cenderung sentral dan menggusur 

kepentingan publik mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap birokrasi 

publik. 

 


