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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Good governance yang diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik 

merupakan tema umum kajian yang populer, baik di pemerintahan, civil society 

maupun di dunia swasta. Kepopulerannya adalah akibat semakin kompleksnya 

permasalahan, seolah menegaskan tidak adanya iklim pemerintahan yang baik di 

negeri ini. Di pemerintahan (public governance), tema ini begitu menyentuh. 

Banyak pihak yang “menunjuk hidung” bahwa masalah mendasar bangsa ini akan 

terselesaikan kalau birokrasi pemerintahnya sudah kembali ke jalan yang baik. 

Karenanya bagi aparatur pemerintah, good governance adalah kewajiban yang 

harus diwujudkan. 

 

Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sangat ditentukan 

oleh keterlibatan dan sinergi tiga aktor utama yaitu aparatur pemerintah, 

masyarakat, dan pihak swasta. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur 

pemerintah merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses 

berlangsungnya governance. Keterlibatan aparatur pemerintah dalam mendukung 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan antara lain oleh 

pemahaman terhadap konsep tata pemerintahan yang baik serta pengamalannya 

yang sangat terkait dengan birokrasi dan manajemen birokrasi pemerintah. 

 

Pola hubungan aparatur/birokrasi dengan kecenderungan sikap mereka terhadap 

“clients” atau masyarakat dan kelompok dapat dibedakan dalam dua kategori 
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yaitu:  “service orientation” dan “social control orientation”. Birokrasi dengan 

“service orientation” memberikan pelayanan dengan orang – orang yang 

berhubungan dengannya, dengan sikap pelayanan yang profesional yang bertujuan 

menjamin kepuasan pihak yang dilayani. Sedangkan birokrasi dengan “social 

control orientation” lebih menekankan pada pengendalian atau pengawasan 

karena ia menjalankan suatu peraturan guna memelihara ketertiban masyarakat. 

 

Aparatur merupakan suatu komunitas individu-individu yang memiliki tugas dan 

fungsi yang terlembagakan untuk melayani rakyat diartikan secara singkat sebagai 

pemikir, perencana, pelaksana sekaligus pengawas jalannya kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat atas nama kepala daerah 

(Sarundajang, 2002:164). Dalam konteks pemerintahan yang baik, salah satu 

kunci sukses terpenting dari adanya perubahan dalam proses governance terletak 

pada individu-individu yang ada di dalam proses governance itu sendiri. Individu-

individu adalah mereka yang menciptakan dan memelihara perubahan. Wilson 

dan Rosenfeld mengemukakan 4 (empat) alasan resistensi individu terhadap 

perubahan yaitu: kepentingan pribadi, rendahnya tingkat kepercayaan, perbedaan 

pandangan/penilaian, rendahnya toleransi terhadap perubahan. (Sumarto, 2004: 

11) 

 

Aparatur yang baik adalah yang mampu memberi kepada masyarakat apa yang 

mereka butuhkan, bahkan sebelum masyarakat itu sendiri memintanya. Dalam 

keadaan seperti ini, hati nurani aparatur pemerintahan adalah hati nurani dari 

masyarakat itu sendiri. (Sarundajang, 2002: 164) 
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Aparatur pemerintah Pusat maupun Daerah harus mengubah posisi dan peran 

dalam memberikan pelayanan publik yaitu: 

1. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani; 

2. Dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan berubah menjadi 

suka menolong menuju ke arah yang fleksibel, kolaburatis dan dialogis; 

3. Dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistis 

pragmatis.(Widodo, 2001: 32) 

 

Secara mendasar perubahan sikap aparatur pemerintah sebagai pelayan 

masyarakat sangat terkait dengan program-program penyempurnaan 

pendayagunaan aparatur pemerintah daerah. Pemerintah Daerah merupakan 

organisasi pelayanan masyarakat. Dengan demikian harus memberikan citra yang 

baik dengan kinerja yang baik pula.  

 

Secara umum, aparatur merupakan perangkat pemerintah yang memiliki sistem 

aturan dan terstruktur, yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan 

baik di tingkat Pusat atau Daerah. (Nurcholis, 2005: 117)  

 

Aparatur secara sempit diartikan juga sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang 

gajinya dibebankan pada APBN dan APBD, dan bekerja pada departemen, 

lembaga pemerintah non-departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, 

instansi vertikal di daerah provinsi/kabupaten/kota, kepaniteraan pengadilan, atau 

dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. (Sumarto, 2004: 11) 
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Jadi aparatur pemerintah merupakan pengatur sekaligus pelayan masyarakat yang 

memberikan pelayanan secara profesional, jujur, adil dan merata, bekerja secara 

efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka penyelenggaraan tugas negara untuk 

mencapai tujuan negara yang secara kontekstual juga ikut bertanggung jawab 

terhadap kesejahteraan dan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang dilayani 

(provider).  

 

Maka dari itu ketika aparatur telah memiliki pemahaman yang komprehensif dan 

dia memegang teguh prinsip-prinsip good governance secara konsisten maka akan 

terwujud pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga mereka mampu bekerja 

dalam ”super-tim” (kekuatan tim kerja) bukan ”super-man” (kekuatan individu) 

karena sebagai negara yang sedang berkembang aparatur pemerintah di 

Pemerintah Daerah di Indonesia menganggap dirinya sebagai ”yang serba tahu”. 

Stereotip ini muncul ketika masyarakat akan mengurus perizinan misalnya, 

mereka tidak punya pilihan selain membuatnya di kantor pemerintah 

 

Birokrasi merupakan suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub 

struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, 

peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka 

mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. Fungsi dan 

peran birokrasi meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) melaksanakan pelayanan 

publik; (2) pelaksana pembangunan yang profesional (merrit system); (3) 

perencana, pelaksanan, dan pengawas kebijakan (manajemen pemerintahan); (4) 

alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) masyarakat dan negara yang 
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netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik (netralitas 

birokrasi).    

 

Membangun birokrasi yang benar-benar memiliki ciri-ciri good governance 

sampai saat ini sepertinya masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan birokrasi 

yang demikian haruslah birokrasi yang memiliki legitimasi, akuntabilitas dalam 

kebebasan pers, pembuatan keputusan yang transparan, mekanisme 

pertanggungjawaban pemerintah yang jelas, serta memiliki kompetensi untuk 

membuat dan melaksanakan kebijakan, penghormatan pemerintah pada HAM dan 

rule of law (perlindungan atas hak individu dan kelompok, kerangka kegiatan 

ekonomi dan sosial, serta partisipasi publik).  

 

Birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang mampu memelihara dan meningkatkan 

kinerja produktif sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

Langkah konkret dan utama yang dibutuhkan itu, menurutnya, adalah mendorong 

semangat kerja di lingkungan birokrasi dan meningkatkan kapasitas aparatur 

birokrasi agar memiliki pengetahuan manajemen pemerintahan yang memadai 

serta memiliki performance yang andal, karena dalam keseharian saat ini birokrasi 

cenderung dipersepsikan dalam makna yang kurang bagus karena identik dengan 

prosedur yang berbelit-belit, tidak efisien, lamban, menghambat, mengisap, korup, 

dan sebagainya. Struktur dan orientasi birokrasi demikian merupakan implikasi 

dari penerapan prinsip-prinsip model birokrasi rasional versi Max Weber. 
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Implementasi Otonomi Daerah diasumsikan oleh berbagai pihak akan membawa 

suatu perubahan yang sangat signifikan terhadap pola manajemen pemerintahan 

dalam pelaksanaan fungsi-fungsi utama pemerintahan yaitu pembangunan, 

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Pergeseran wewenang pemerintahan 

dari Pusat ke Daerah memberikan dampak yang sangat luas dalam segala aspek 

kehidupan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah diharapkan memberikan dampak yang nyata terhadap 

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.  

 

Pelimpahan wewenang dari Pusat ke Daerah memungkinkan terjadinya 

penyelenggaraan pelayanan umum dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan 

membuka peluang Pemerintah daerah untuk mampu berpikir inovatif yang 

berdasarkan pada efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas, transparansi dan pelibatan 

masyarakat di dalam pengambilan setiap kebijakan daerah yang semuanya 

bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). 

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat tergantung pada 

kemampuan keuangan daerah (PAD), sumber daya yang dimiliki daerah, serta 

kemampuan daerah untuk mampu mengoptimalisasikan potensi yang ada.  

 

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang netral dalam penyelenggaraan 

administrasi dan pemerintahan negara, ternyata dalam praktiknya banyak 

menghadapi rintangan. Padahal di tengah rintangan itu, masyarakat sangat 

merindukan pelayanan publik yang baik, dalam arti proporsional dengan 

kepentingan (kebutuhan), yaitu birokrasi yang berorientasi kepada penciptaan 
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keseimbangan antara kekuasaan (power) yang dimiliki dengan tanggung jawab 

(accountability) yang mesti diberikan kepada masyarakat yang dilayani. 

 

Setiap daerah memiliki keunikan sendiri-sendiri, baik dari segi kependudukan 

maupun dari geografisnya. Akibat dari hal itu maka pemberian otonomi daerah 

juga akan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, 

disesuaikan dengan kebutuhan. Analisis terhadap kebutuhan masyarakat 

merupakan suatu hal  yang mutlak dilaksanakan sebelum suatu urusan diserahkan 

kepada daerah otonom untuk menghindari kejadian seperti kasus pada alinea di 

atas. Kelemahan dalam mencetak aparatur yang handal dan profesional beberapa 

tahun belakangan ini mengakibatkan semakin banyaknya protes dari masyarakat 

dan hal itu merupakan indikator dari gagalnya pelayanan yang diberikan 

pemerintah kepada masyarakat. 

 

Pemerintahan daerah baru hasil pilihan langsung rakyat punya peluang 

membangun tradisi pelayanan publik yang ideal. Melalui mekanisme good 

governance dalam era informasi yang bersendikan demokratisasi dituntut untuk 

mampu menggalang partisipasi, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas 

dalam menyelenggarakan pelayanan umum dalam rangka mensejahterakan 

masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam hal ini akan terlihat esensi dari good 

governance sebagai salah satu proses sektor publik, swasta dan masyarakat untuk 

menangani persoalan-persoalan publik.  
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Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, pada umumnya birokrasi 

pemerintahan daerahnya cenderung sulit berubah ke arah yang lebih baik karena 

mereka masih berada pada posisi yang kurang atau tidak stabil dan belum 

menentukan pola kerja yang baik. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Pringsewu 

secara bertahap perlu membangun kepercayaan masyarakat dan mampu 

memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai landasan berpikir dan 

perilaku pemerintah. Banyaknya aksi demonstrasi oleh mahasiswa dan pressure 

group (kelompok-kelompok penekan) terhadap pemerintah daerah merupakan 

salah satu bentuk dari ketidakpuasan dan juga ketidakpercayaan pada pemerintah.  

 

Apabila prinsip-prinsip good governance telah terinternalisasi di dalam tubuh 

aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu, maka hal-hal di atas tidak perlu 

terjadi, karena ketika good governance telah diterapkan sedemikian rupa maka 

fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan seperti pembangunan, pelayanan 

umum dan pemberdayaan masyarakat akan berjalan semestinya dan akan 

membawa masyarakat pada keadilan dan kesejahteraan sosial. 

 

Berdasarkan pengamatan, kondisi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 

pada kenyataannya kinerja birokrasi masih belum optimal, antara lain 

dicerminkan dengan masih banyaknya keluhan masyarakat, baik menyangkut 

prosedur, kepastian, tanggung jawab, moral petugas, serta masih terjadinya 

praktek pungli yang memperbesar biaya pelayanan, dan masih kurang 

profesionalismenya aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 
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fungsinya, sehingga seringkali birokrasi masih dianggap sebagai penghambat 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.  

 

Permasalahan lain yang muncul di Pemerintah Kabupaten Pringsewu, antara lain 

adalah masih tingginya pelanggaran disiplin dan tingkat penyalahgunaan 

kewenangan dalam bentuk tindak pidana korupsi, masih rendahnya kinerja 

sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan 

ketatalaksanaan birokrasi pemerintah untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif, dan belum 

optimalnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (e-services) di setiap 

instansi pelayanan publik yang berakibat pada rendahnya kualitas pelayanan 

publik.   

 

Berbagai permasalahan tersebut dikarenakan antara lain: (a) belum tertatanya 

dengan baik manajemen penyusunan dan/atau pencairan anggaran, yang berakibat 

akan memberi peluang terjadinya inefisien dan penyimpangan yang tidak 

dikehendaki; (b) masih lemahnya manajemen internal di berbagai instansi 

pemerintah ditandai dengan masih lemahnya sistem koordinasi pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi kinerja kebijakan dan program pembangunan, yang 

berpengaruh kepada kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik; (c) masih 

lemahnya penerapan aturan disiplin dan penjatuhan sanksi terhadap aparatur yang 

melakukan pelanggaran; (d) masih belum, efektif dan efisiensinya birokrasi 

pemerintahan sebagai akibat dari masih tumpang-tindihnya berbagai peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan 
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aparatur negara; (e) masih belum tertatanya sistem pencatatan registrasi vital 

kependudukan yang berakibat pada penyalahgunaan identitas ataupun pembuatan 

identitas ganda; (f) ketidakjelasan koordinasi dan masih tumpang tindihnya 

pelaksanaan pengawasan dan audit pemerintah; dan (g) masih terbatasnya 

dukungan sarana dan prasarana serta profesionalitas operator pelayanan publik.  

 

Sedangkan tantangan yang harus dihadapi antara lain: (a) belum terbangunnya 

komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur aparatur negara untuk 

menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance); (b) masih lemahnya 

manajemen internal di berbagai instansi pemerintah; (c) belum memadainya 

upaya peningkatan kesejahteraan PNS; (d) belum terlaksananya penataan sistem 

kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan negara secara komprehensif 

yang berakibat pada belum tercapainya produktivitas, efektivitas dan efisiensi 

kerja, dan sekaligus berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik; (e) masih 

lemahnya pemahaman dan keterampilan para aparatur negara untuk menerapkan 

nilai-nilai atau prinsip-prinsip good public governance dalam setiap pelaksanaan 

tugas pemerintahan dan pembangunan; dan (f) belum terjalinnya sinergitas antara 

aparatur negara, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya membangun tata 

kepemerintahan yang baik; serta (g) masih lemahnya koordinasi antar unit 

pengawasan fungsional internal pemerintah maupun dengan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) sehingga terjadi tumpang tindih (duplikasi pemeriksaan). Di 

samping itu, birokrasi juga dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi yang begitu cepat dan ketidakpastian yang terjadi akibat 

globalisasi yang kemudian mempengaruhi sistem birokrasi pemerintahan saat ini.  
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Untuk itu, dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, 

pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan komitmen moral segenap aparatur 

negara dan dunia usaha serta masyarakat untuk mewujudkan tata pemerintahan 

yang baik; meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan mempercepat tindak 

lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan; meningkatkan profesionalitas sumber 

daya manusia aparatur melalui penyelenggaraan berbagai pendidikan dan 

pelatihan (diklat) baik struktural, fungsional, maupun diklat teknis yang diikuti 

dengan peningkatan kesejahteraan PNS dan pembenahan manajemen 

kepegawaian; melakukan penataan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan 

birokrasi pemerintahan; serta mendorong percepatan penerapan dan pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi (e-services) di setiap instansi pelayanan 

publik. Semua upaya tersebut harus dilaksanakan dengan baik, terencana, dapat 

dipertanggungjawabkan dan berkesinambungan agar penciptaan tata pemerintahan 

yang baik dan berwibawa (good public governance) pada semua tingkatan dan lini 

pemerintahan dan semua kegiatan baik di pusat maupun daerah dapat segera 

diwujudkan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai fokus 

penelitian ini adalah: Bagaimanakah pemahaman aparatur Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD) dan Diklat  di Kabupaten Pringsewu terhadap prinsip-prinsip tata 

pemerintahan yang baik?. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pemahaman 

aparatur Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat di Kabupaten Pringsewu 

berkenaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Informasi  

pemahaman aparatur pemerintah diperlukan untuk dapat memahami berbagai 

kendala dan potensi dalam proses pengelolaan pemerintahan. Disamping itu, 

dengan mengetahui pemahaman aparatur pemerintah, akan membantu 

memberikan gambaran tentang arah, fokus dan prioritas program-program dalam 

rangka pengembangan tata pemerintahan yang baik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini turut mengembangkan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam mengembangkan Ilmu Manajemen 

Pemerintahan dan Birokrasi Pemerintahan 

2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan masukan bagi pihak terkait yaitu Badan 

Kepegawaian Daerah dan Diklat di Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar 

dapat mengetahui apa potensi dan kendala untuk menerapkan praktek tata 

pemerintahan yang baik. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Good Governance 

Governance (UNDP, 2000) adalah: 

Tata pemerintahan dalam penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan 

administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat. Tata 

pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses-proses dan lembaga-

lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat 

mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi 

kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. 

 

Lembaga Administrasi Negara mengartikan governance sebagai proses 

penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods 

and service. Governance ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara 

efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

World Bank mendefinisikan governance sebagai: 

Tindakan pemegang kekuasaan untuk mengelola urusan-urusan nasional.. 

Governance juga bisa diartikan sebagai pengelolaan struktur rezim dengan 

sebuah pandangan untuk memperkuat legitimasi penyelenggaraan 

kekuasaan di mata kehidupan politik. Legitimasi merupakan variabel 

tergantung yang dihasilkan oleh governance yang efektif. Governance dan 

pembuatan keputusan adalah dua entitas yang berbeda namun dalam 

praktik keduanya saling mempengaruhi.  



   14 

 

 

Terminologis governance dimengerti oleh sebagian besar masyarakat sebagai 

kepemerintahan sehingga masih banyak yang  beranggapan bahwa governance 

adalah sinonim atau persamaan dari government. Pada dasarnya konsep 

governance mesti dipahami sebagai suatu proses bukan struktur atau institusi. 

Governance mengarahkan kita pada inklusivitas (keterbukaan) bukan eksklusivitas 

(keterbatasan). Jika government dilihat sebagai “mereka” maka governance 

adalah “kita”. Governance menuntut keaktifan peran negara dan begitu pula pada 

peran warga.  

 

Leach dan Percy-Smith (2001), mengatakan bahwa government mengandung 

pengertian seolah-olah hanya politisi dan pemerintahlah yang mengatur, 

melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sehingga “kita” adalah penerima 

yang pasif. Sementara governance melebur perbedaan antara yang pemerintah 

dengan yang diperintah karena keduanya adalah bagian dari proses governance. 

 

Michael Bratton dan Donald Rothchild (1994) merangkum beberapa pengertian 

governance: 

1. Governance adalah sebuah pendekatan konseptual yang bisa memberi 

kerangka bagi analisis komparatif pada level politik makro; 

2. Governance sangat menaruh perhatian pada pertanyaan besar tentang 

hakekat konstitusional yang mengabadikan aturan main politik; 

3. Governance mencakup intervensi kreatif oleh aktor-aktor politik pada 

perubahan struktural yang menghalangi pengembangan potensi manusia; 
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4. Governance adalah sebuah konsep yang menekankan hakekat interaksi 

antara negara danaktor-aktor sosial serta di antara aktor-aktor sosial itu 

sendiri; 

5. Governance menunjuk pada tipe khusus hubungan antara aktor-aktor 

politik yang menekankan aturan main bersama dan sanksi-sanksi sosial 

ketimbang kesewenang-wenangan. 

 

Menurut Miftah Thoha, good governance adalah tata pemerintahan yang 

dijalankan pemerintah, swasta dan rakyat secara seimbang, tidak sekadar jalan 

melainkan harus masuk kategori yang baik (good).. 

 

Bintoro Tjokroamidjojo memandang good governance sebagai: 

Suatu bentuk manajemen pembangunan,yang juga disebut administrasi 

pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi 

agent of change dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam 

negara berkembang. Dalam good governance peran pemerintah tidak lagi 

dominan, tetapi juga masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang 

berperan dalam governance. 

 

UNDP (1997) mendefinisikan good governance sebagai sebuah konsensus yang 

dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan 

pemerintahan dalam suatu negara. Good governance bukan semata mancakup 

relasi dalam pemerintahan, melainkan mencakup relasi sinergis dan sejajar antara 

pasar, pemerintah dan masyarakat.  
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Jadi, dalam definisi sederhananya good governance merupakan pola hubungan 

yang sinergis antara komponen pemerintah (negara/state), swasta (business) dan 

rakyat (people/citizen) yang saling berinteraksi untuk melengkapi satu sama 

lainnya dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

dengan satu tujuan bersama yaitu kesejahteraan rakyat. 

 

2.1 Konsep Tata Pemerintahan yang Baik 

 

Tata pemerintahan yang baik (Bappenas, 2002) memiliki 14 (empat belas) 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (Prinsip-1). Wawasan ke 

depan mengandung pengertian adanya pemahaman mengenai permasalahan, 

tantangan dan potensi yang dimiliki oleh suatu unit pemerintahan, dan mampu 

merumuskan gagasan-gagasan dengan visi dan misi untuk perbaikan maupun 

pengembangan pelayanan dan menuangkannya dalam strategi pelaksanaan, 

rencana kebijakan dan program-program kerja ke depan berkaitan dengan bidang 

tugasnya. 

b. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (Prinsip-2). Bersifat terbuka 

dalam penyelenggaraan pemerintahan di setiap tahap pengambilan keputusan 

dapat ditengarai dengan derajad aksesibilitas publik terhadap informasi terkait 

dengan suatu kebijakan publik. Setiap kebijakan publik termasuk kebijakan 

alokasi anggaran, pelaksanaannya maupun hasil-hasilnya mutlak harus 
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diinformasikan kepada publik atau dapat diakses oleh publik selengkap-

lengkapnya melalui berbagai media dan forum untuk mendapat respon. 

c. Tata pemerintahan yang cepat tanggap (Prinsip-3). Kebutuhan akan 

karakteristik ini karena selalu adanya kemungkinan munculnya situasi yang tidak 

terduga atau adanya perubahan yang cepat dari kebutuhan masyarakat akan 

pelayanan publik ataupun yang memerlukan suatu kebijakan. Karakteristik ini 

juga dibutuhkan karena tidak ada rancangan yang sempurna sehingga berbagai 

prosedur dan mekanisme baku dalam rangka pelayanan publik perlu segera 

disempurnakan atau diambil langkah-langkah penanganan segera. Bentuk 

kongkritnya dapat berupa tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat sampai 

dengan adanya unit yang khusus menangani krisis, dan pengambilan keputusan 

serta tindak lanjutnya selalu dilakukan dengan cepat. 

d. Tata pemerintahan yang akuntabel (Prinsip-4). Akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dituntut di semua tahap mulai dari penyusunan 

program kegiatan dalam rangka pelayanan publik, pembiayaan, pelaksanaan, dan 

evaluasinya, maupun hasil dan dampaknya. Akuntabilitas juga dituntut dalam 

hubungannya dengan masyarakat/publik, dengan instansi atau aparat di bawahnya 

maupun dengan instansi atau aparat di atas. Secara substansi, penyelenggaraan 

pemerintahan harus berdasarkan pada sistem dan prosedur tertentu, memenuhi 

ketentuan perundangan, dapat diterima secara politis, berdasarkan pada metode 

dan teknik tertentu maupun nilai-nilai etika tertentu, serta dapat menerima 

konsekuensi bila keputusan yang diambil tidak tepat. 

e. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi 

(Prinsip-5). Tata pemerintahan dengan karakteristik seperti ini akan tampak dari 
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upaya-upaya mengorganisasikan kegiatan dengan cara mengisi posisi-posisi 

dengan aparat yang sesuai dengan kompetensi, termasuk di dalamnya kriteria 

jabatan dan mekanisme penempatannya. Di samping itu, terdapat upaya-upaya 

sistematik untuk mengembangkan profesionalitas sumber daya manusia yang 

dimiliki unit yang bersangkutan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan 

pelatihan. 

f. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara 

efisien dan efektif (Prinsip-6). Upaya untuk menggunakan struktur dan sumber 

daya secara efisien dan efektif merupakan salah satu respon atas tuntutan 

akuntabilitas. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan perlu secara terus menerus 

ditingkatkan dan dioptimalkan melalui pemanfaatan sumber daya dan organisasi 

yang efektif dan efisien, termasuk upaya-upaya berkoordinasi untuk menciptakan 

sinergi dengan berbagai pihak dan  organisasi lain. 

g. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi (Prinsip-7). Tata pemerintahan 

yang memiliki karakteristik seperti ini tampak dari adanya pendelegasian 

wewenang sepenuhnya yang diberikan kepada aparat dibawahnya sehingga 

pengambilan keputusan dapat terjadi pada tingkat dibawah sesuai lingkup 

tugasnya. Pendelegasian wewenang tersebut semakin mendekatkan aparat 

pemerintah kepada masyarakat. 

h. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus 

(Prinsip-8). Prinsip ini menjunjung tinggi penghormatan hak dan kewajiban pihak 

lain. Dalam suatu unit pemerintahan, pengambilan keputusan yang diambil 

melalui konsensus perlu dihormati. 
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i. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat (Prinsip-9). 

Partisipasi masyarakat pada hakekatnya mengedepankan keterlibatan aktif 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 

j. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan 

masyarakat (Prinsip-10). Pemerintah dan masyarakat saling melengkapi dan 

mendukung (mutualisme) dalam penyediaan "public goods" dan pemberian 

pelayanan terhadap publik. 

k. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum (Prinsip-11). Tata 

pemerintahan dengan karakter seperti ini tampak dengan praktikpraktik 

penyelenggaraan pemerintahan yang selalu mendasarkan diri pada ketentuan 

perundangan yang berlaku dalam setiap pengambilan keputusan, bersih dari unsur 

“KKN” dan pelanggaran HAM, serta ditegakkannya hukum terhadap seseorang 

atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran hukum. 

l. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan 

kesenjangan (Prinsip-12). Prinsip ini berpihak kepada kepentingan kelompok 

masyarakat yang tidak mampu, tertinggal atau termarjinalkan. 

m. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar (Prinsip-13). 

Prinsip ini menyatakan dibutuhkannya keterlibatan pemerintah dalam pemantapan 

mekanisme pasar. 

n. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup 

(Prinsip-14). Prinsip ini menegaskan keharusan setiap kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan untuk memperhatikan aspek lingkungan termasuk melakukan 

analisis secara konsisten dampak kegiatan pembangunan terhadap lingkungan. 
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2.2 Konsep Pemahaman 

 

Pemahaman diartikan sebagai proses, cara, perbuatan untuk memahami atau 

memahamkan. Memahami maksudnya adalah mengerti benar-benar terhadap 

suatu permasalahan yang ada (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008 hal 811). 

 

Pemahaman yaitu mengerti suatu pengetahuan sehingga dapat mengintepretasikan 

hal-hal yang penting, serta dapat menjelaskan ulang dengan kata-katanya sendiri.  

 

Teori pemahaman menurut Engels (Dalam Ruseffendi 1988: 66) dalam ilmu 

pengetahuan perlu dianalisis secara dialektis yaitu bukannya menganggap 

pemahaman kita sudah jadi dan tak terubah-ubah tetapi menyelami bagaimana 

dari ketidaktahuan menjadi berpengetahuan, bagaimana pengetahuan yang kurang 

penuh, yang kurang tepat menjadi lebih penuh, lebih tepat. 

 

Di dalam pemahaman terdapat teori perkembangan mental (intelektual) atau 

dikenal juga dengan teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean 

Piaget (Dalam Ruseffendi 1988: 67). Menurutnya, manusia dari lahir hingga 

dewasa melalui 4 (empat) tahapan yaitu : (1) sensori motor pada usia 0-2 tahun; 

(2) pra-operasional pada usia 2-7 tahun; (3) operasi konkret pada usia 7-11/12 

tahun; dan (4) operasi formal pada usia 12 tahun ke atas.  

 

Selanjutnya Piaget mengatakan bahwa proses berpikir manusia berkembang 

secara bertahap dari berpikir intelektual konkrit ke abstrak. Ia juga mengatakan 

bahwa pemahaman dibangun dalam pikiran seseorang dengan kegiatan asimilasi 
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dan akomodasi. Asimilasi adalah penyerapan informasi baru dalam pikiran.  

Sedangkan, akomodasi adalah menyusun kembali struktur pikiran karena adanya 

informasi baru, sehingga informasi tersebut mempunyai tempat. Pengertian 

tentang akomodasi yang lain adalah proses mental yang meliputi pembentukan 

skema baru yang cocok dengan rangsangan baru atau memodifikasi skema yang 

sudah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu (Suparno, 1996: 7).  

 

 

Secara umum, pembelajaran berdasarkan teori belajar konstruktivisme meliputi 

empat tahap: (1) tahap persepsi (mengungkap konsepsi awal dan membangkitkan 

motivasi belajar siswa), (2) tahap eksplorasi, (3) tahap diskusi dan penjelasan 

konsep, dan (4) tahap pengembangan dan aplikasi konsep (Horsley,1990: 59).   

 

Sejalan dengan pandangan di atas, Tobin dan Timon mengatakan bahwa 

pembelajaran dengan teori belajar konstruktivisme meliputi empat kegiatan, 

antara lain (1) berkaitan dengan knowledge seorang, (2) mengandung kegiatan 

pengalaman nyata (experiences), (3) terjadi interaksi sosial (social interaction) 

dan (4) terbentuknya kepekaan terhadap lingkungan (sense making). Terdapat dua 

prinsip utama dalam pembelajaran dengan teori belajar konstruktivisme. Pertama, 

pemahaman tidak dapat diperoleh secara pasif, tetapi secara aktif oleh struktur 

kognitif seseorang.  Kedua, fungsi kognisi bersifat adaptif dan membantu 

pengorganisasian melalui pengalaman nyata yang dimiliki seorang.  

 

Menurut Wortman, Loftus, dan Marshall, belajar yang merupakan proses 

pemahaman merupakan kegiatan mental individu yang kompleks dan biasanya 



   22 

 

menghasilkan perubahan tingkah laku dan pola pikir pelajar (dalam hal ini 

PNS/birokrat), sehingga dengan adanya perubahan maka dapat dikatakan bahwa 

kegiatan belajar (learning) telah terjadi.   

 

Selanjutnya menurut Sudjana, prestasi hasil belajar baik melalui pendidikan 

maupun pelatihan yang diikuti oleh seseorang (dalam hal ini adalah para pegawai 

negeri sipil sebagai penjenjangan golongan/jabatan) adalah proses penentuan 

tingkat kecakapan penguasaan pemahaman seseorang dengan cara 

membandingkannya dengan norma tertentu dalam sistem penilaian yang 

disepakati.  Objek hasil pemahaman diwujudkan dengan perubahan tingkah laku 

seseorang dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.  Secara umum, faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar (pendidikan dan latihan) adalah (1) ada 

materi, (2) faktor lingkungan, (3) faktor instrumental, (4) keadaan individu, dan 

(5) proses belajar mengajar. 

Menurut Gagne, hasil belajar dapat dikaitkan dengan terjadinya perubahan 

kepandaian, kecakapan, atau kemampuan seseorang, dimana proses kepandaian 

itu terjadi tahap demi tahap.  Hasil belajar diwujudkan dalam lima kemampuan 

yaitu keterampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan 

motorik, dan sikap.   

Pendapat di atas sama dengan pendapat Bloom yang menyatakan bahwa ada tiga 

dimensi hasil belajar yaitu dimensi kognitif, dimensi afektif, dan dimensi 

psikomotorik.  Dimensi kognitif adalah kemampuan yang berhubungan dengan 

berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah seperti pengetahuan 

komprehensif, aplikatif, sintesis, analisis, dan pengetahuan evaluatif.  Dimensi 
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afektif adalah kemampuan yang berhubungan dengan sikap, nilai, minat, dan 

apresiasi.  Sedangkan dimensi psikomotorik adalah kemampuan yang 

berhubungan dengan keterampilan motorik.  

Pemahaman aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu terhadap prinsip-prinsip 

good governance pada tataran kognitif menyangkut pengetahuan tentang suatu 

masalah tanpa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahap 

kedua yaitu afektif, dalam arti selain seseorang memiliki pengetahuan ia juga 

mampu untuk melakukan atau mengimplementasikan ke dalam kehidupannya 

sehari-hari. Dalam konteks good governance, konsep “paham” bagi aparatur 

pemerintah daerah berarti mengaplikasikan prinsip-prinsip good governance 

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai pelayan masyarakat (abdi rakyat). 

Tahap ketiga yaitu psikomotorik, diartikan selain tahu, mengaplikasikan juga 

mampu mentransformasi kepada orang lain dengan menggerakkan orang lain agar 

melaksanakan tugasnya secara baik. Tahap ketiga dalam hal Pemerintahan Daerah 

dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagai pengevaluasi kinerja Pemerintahan 

Daerah. 

 

Konsep pemahaman dalam penelitian ini hanya difokuskan pada tataran kognitif, 

yaitu kemampuan yang berhubungan dengan berpikir, mengetahui, dan 

memecahkan masalah seperti pengetahuan komprehensif, aplikatif, sintesis, 

analisis, dan pengetahuan evaluatif.  
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2.3 Model Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemahaman 

Aparatur 

Pemerintah Daerah  

Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik: 

1. Tata pemerintahan yang berwawasan ke 

depan (Prinsip-1). 

2. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka 

(Prinsip-2). 

3. Tata pemerintahan yang cepat tanggap 

(Prinsip-3). 

4. Tata pemerintahan yang akuntabel 

(Prinsip-4). 

5. Tata pemerintahan yang berdasarkan 

profesionalitas dan kompetensi (Prinsip-

5). 

6. Tata pemerintahan yang menggunakan 

struktur dan sumber daya secara efisien 

dan efektif (Prinsip-6). 

7. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi 

(Prinsip-7). 

8. Tata pemerintahan yang demokratis dan 

berorientasi pada konsensus (Prinsip-8). 

9. Tata pemerintahan yang mendorong 

partisipasi masyarakat (Prinsip-9). 

10. Tata pemerintahan yang mendorong 

kemitraan dengan swasta dan masyarakat 

(Prinsip-10). 

11. Tata pemerintahan yang menjunjung 

supremasi hukum (Prinsip-11). 

12. Tata pemerintahan yang memiliki 

komitmen pada pengurangan 

kesenjangan (Prinsip-12). 

13. Tata pemerintahan yang memiliki 

komitmen pada pasar (Prinsip-13). 

14. Tata pemerintahan yang memiliki 

komitmen pada lingkungan hidup 

(Prinsip-14). 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

Berdasarkan prinsip-Prinsip 

Tata Pemerintahan Yang Baik 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah survey. Penelitian survey menurut 

Kerlinger  adalah: 

Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data 

yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi 

tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi maupun 

hubungan-hubungan antar variabel (Sugiyono, 2002: 3). 

 

Tipe penelitian  ini tergolong ke dalam tipe penelitian  “survei deskriptif”, dengan 

pendekatan kuantitatif. Menurut Singarimbun (1989: 5), penelitian survei dapat 

juga digunakan untuk maksud deskriptif, yang  artinya penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengukur secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Peneliti 

mengembangkan konsep dan fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.   

Survei deskriptif adalah untuk melukiskan hal-hal yang mengandung fakta-fakta, 

klasifikasi, dan pengukuran.  

 

3.2 Pengukuran Pemahaman 

 

Pemahaman individu diukur dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan tertutup 

mengenai suatu kasus umum dalam pelaksanaan tata pemerintahan dikaitkan 

dengan 14 (empat belas) prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, 

sebagaimana tersebut di atas. Pilihan jawaban yang tersedia dirumuskan dari 

berbagai kemungkinan keputusan berdasarkan suatu pola pikir tertentu yang salah 

satunya diturunkan dari konsep tata pemerintahan yang baik. Pemahaman 

responden atas setiap prinsip tata pemerintahan yang baik diukur dengan 
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ketepatan jawaban terhadap dua kasus pertanyaan sehingga diperoleh tingkat 

pemahaman individu untuk setiap prinsip. Apabila responden menjawab benar 

kedua pertanyaan untuk suatu prinsip, maka responden yang bersangkutan dapat 

dinilai dan dikategorikan “memahami” tentang konsep tata pemerintahan yang 

baik, sedangkan yang menjawab satu pertanyaan benar dapat dinilai dan 

dikategorikan “cukup memahami”, sedangkan bila jawaban kedua-duanya salah 

dapat dinilai bahwa responden tersebut “tidak memahami” mengenai konsep-

konsep tata pemerintahan yang baik. Pengukuran tingkat pemahaman aparatur 

pemerintah ini dilakukan dengan mempergunakan kuesioner yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan tertutup atas 14 (empat belas) prinsip tata pemerintahan 

yang baik masingmasing dengan 2 (dua) pertanyaan. Kuesioner ini diisi oleh 

responden pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 

Kabupaten Pringsewu berdasarkan golongan kepangkatan yaitu golongan II,  III 

dan golongan IV. 

 

Pemahaman aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu terhadap prinsip-prinsip 

good governance pada tataran kognitif menyangkut pengetahuan tentang suatu 

masalah tanpa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahap 

kedua yaitu afektif, dalam arti selain seseorang memiliki pengetahuan ia juga 

mampu untuk melakukan atau mengimplementasikan ke dalam kehidupannya 

sehari-hari. Dalam konteks good governance, konsep “paham” bagi aparatur 

pemerintah daerah berarti mengaplikasikan prinsip-prinsip good governance 

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai pelayan masyarakat (abdi rakyat). 

Tahap ketiga yaitu psikomotorik, diartikan selain tahu, mengaplikasikan juga 
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mampu mentransformasi kepada orang lain dengan menggerakkan orang lain agar 

melaksanakan tugasnya secara baik. Tahap ketiga dalam hal Pemerintahan Daerah 

dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagai pengevaluasi kinerja Pemerintahan 

Daerah. 

 

Konsep pemahaman dalam penelitian ini hanya difokuskan pada tataran kognitif, 

yaitu kemampuan yang berhubungan dengan berpikir, mengetahui, dan 

memecahkan masalah seperti pengetahuan komprehensif, aplikatif, sintesis, 

analisis, dan pengetahuan evaluatif. Menurut Sumarto (2004), belajar yang 

merupakan proses pemahaman merupakan kegiatan mental individu yang 

kompleks dan biasanya menghasilkan perubahan sikap atau tingkah laku dan pola 

pikir pelajar (dalam hal ini PNS/birokrat), sehingga dengan adanya perubahan 

maka dapat dikatakan bahwa kegiatan belajar (learning) telah terjadi. 

 

Oleha karena itu, instrumen dalam penelitian ini akan diukur dengan 

menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap atau tingkah 

laku aparatur dalam pemahaman prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. 

Dalam skala Likert responden akan diberikan pertanyaan-pernyataan dengan 

beberapa alternatif jawaban yang dianggap responden paling tepat. Adapun skala 

Likert yang digunakan terdiri dari  

Sangat tidak setuju/paham  : 1  

Tidak setuju/paham  : 2 

Ragu-ragu/kurang paham : 3 

Setuju/paham   : 4  

Sangat setuju/paham  : 5   
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Penggunaan skala Likert dalam penelitian ini terkait dengan penelitian 

mengenai perilaku/sikap. Penelitian mengenai perilaku/sikap menurut Sugiyono 

(2002: 15) dapat diukur dengan skala Likert. Selanjutnya dikatakan bahwa data 

yang diperoleh dari pengukuran instrumen perilaku/sikap dengan skala Likert 

adalah data yang interval.  

 

 

3.3 Sumber Data 

Sumber data pada pelaksanaan penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Data Primer  

Merupakan data yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan peneliti yang diperoleh langsung dari responden 

penelitian. Data ini didapat dari responden melalui penyebaran kuesioner. 

 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperlukan oleh peneliti untuk melengkapi 

data primer. Data ini dapat berupa dokumentasi, kumpulan literatur-

literatur yang berkaitan dengan tata pemerintahan yang baik. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Sugiyono (2002: 57) berpendapat bahwa populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu 
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kesimpulan bahwa populasi adalah subjek penelitian dari sejumlah individu yang 

dipelajari oleh peneliti kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian 

ini adalah seluruh pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten 

Pringsewu golongan II sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 26 orang dan 

golongan  IV sebanyak 3 orang jumlah total populasi sebanyak 35 orang pegawai. 

Teknik pengambilan sampel digunakan metode total sampling, sehingga didapat 

sampel 35 pegawai yang akan dijadikan sebagai responden.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui 

observasi, dokumentasi dan survai melalui kuesioner kepada responden. Untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik-teknik 

antara lain: 

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan metode observasi adalah metode 

pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku subjek 

yang akan atau sedang diteliti kemudian dilakukan pencatatan tentang apa 

yang sedang diamati.  

2. Interview (wawancara), yaitu  metode yang dipakai oleh peneliti untuk 

mengumpulkan informasi mengenai variabel yang diteliti dengan cara tanya 

jawab secara langsung dengan  responden. Dalam wawancara ini peneliti 

menggunakan teknik wawancara terstruktur sesuai dengan kuesioner yang 

telah disediakan.  Penggunaan teknik ini dengan pertimbangan agar jawaban 

yang diberikan oleh responden tidak bias dari yang seharusnya untuk diukur. 
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Adapun informasi yang akan ditelusuri adalah mengenai kinerja dan 

penyelenggaraan pemerintahan. 

3. Angket (kuesioner), yaitu metode pengumpulan data dengan cara 

mengedarkan sejumlah daftar pertanyaan/pernyataan yang terstruktur kepada 

responden untuk diisi. Teknik angket atau kuesioner mempunyai kelebihan 

karena dapat diukur tingkat konsistensinya serta kesahihan butirnya. Sifat 

angket yang digunakan adalah angket tertutup dengan cara memberikan 

pertanyaan atau peryataan yang telah tersedia pilihan jawabannya. 

Penggunaan teknik angket tertutup ini dengan pertimbangan untuk 

memudahkan responden memberikan pilihan jawaban mengingat responden 

umumnya orang yang rata-rata sibuk. 

 

3.6  Teknik Pengolahan Data 

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, maka tahap selanjutnya 

adalah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan 

data pada pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Editing, yaitu cara yang digunakan untuk meneliti kembali data yang telah 

diperoleh di lapangan baik itu diperoleh melalui penyebaran angket 

maupun dari hasil dokumentasi. 

2. Koding, adalah tahap pemberian kode tertentu atas data yang telah di edit 

(dipilah, dilkelompokkan, dan pengkategorian).  

3. Tabulasi, yaitu menyusun data ke dalam bentuk tabel yang telah diproses 

dan disusun ke dalam suatu pola tertentu agar sesuai dengan tujuan 

penelitian yang telah dibuat, agar tersusun secara berurutan dan sistematis 
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3.7 Teknik Analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif artinya data-data yang diperoleh di lapangan akan disajikan dalam 

bentuk angka-angka. Alat analisis yang dipakai adalah rata-rata (Mean), 

prosentase, ranking, dan tabulasi. Kategori jawaban item pertanyaan kuesioner 

akan menggunakan 5 kategori yaitu sangat memahami, memahami, cukup 

memahami, tidak memahami dan sangat tidak memahami. Sedangkan dalam 

menganalisis data akan digunakan Teknik Prosentase. Teknik Prosentase ini akan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

P =         F X 100% 

                        N 

Keterangan: P= Prosentase, F= Jumlah jawaban yang diperoleh, N= Jumlah 

responden 

Untuk mendeskripsikan hasil penelitian ini, digunakan kriteria tertentu dengan 

mengacu pada rata – rata skor kategori kuisioner yang diperoleh dari responden. 

Menurut Muhidin (2007:146), penggunaan skor kategori ini sesuai dengan 5 

(lima) kategori skor yang dikembangkan dalam skala Likert. Hasil perhitungan 

nilai rata-rata (mean/M) yang diperoleh di atas selanjutnya dikonsultasikan 

dengan kriteria penilaian seperti terdapat berikut ini: 

 INTERVAL RATA-RATA PENAFSIRAN 

 

1,00   -   1,79 

1,80   -   2,59 

2,60   -   3,39 

3,40   -   4,19 

4,20   -   5,00 

 

Sangat Tidak Memahami/Sangat Tidak Baik 

Tidak Memahami/ Tidak Baik 

Kurang Memahami/Kurang Baik 

Memahami/Baik 

Sangat Memahami/Sangat Baik 

 

Sumber : Skor kategori Likert skala 5 (lima) dalam Muhidin (2007:146) 
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Tujuan dari tabulasi sederhana ini adalah memberikan gambaran mengenai data 

yang didapat dari kuesioner yang bersifat menggambarkan keadaan pemahaman 

pegawai yang didapat dari respon masing-masing responden terhadap Prinsip-

Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik pada Badan Kepegawaian dan Diklat 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 

4.1 Dasar Hukum 

 

Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Negara Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4932 ). 

  

Melalui Undang-Undang yang diundangkan pada tanggal 26 November 2008 

tersebut Kabupaten Pringsewu menjadi Kabupaten baru terpisah dari kabupaten 

induknya yakni Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu sendiri selanjutnya 

diresmikan  sebagai Kabupaten pada Tanggal 3 April 2009. 

 

Kabupaten Pringsewu secara Administratif terdiri dari 8 kecamatan, 5 Kelurahan 

dan 96 Pekon, dengan luas wilayah 625.00 KM2 dan jumlah penduduk pada 

Tahun 2011: 377.857 jiwa. 

 

4.2 Gambaran Umum Daerah 

 

a. Kondisi Umum Geografis Daerah 

Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan 

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. 

Sebelah Barat berbatasaan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Pulau 

Panggung Kabupaten Tanggamus. 
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Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Sakti, Kecamatan Gedong 

Tataan, Kecamatan Waylima, dan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. 

 

Letak Geografis Wilayah Kabupaten Pringsewu terletak pada posisi         

104º42’0“-105º8’0“  Bujur Timur dan antara 5º 8’0“- 6º 8’0“ Lintang Selatan. 

 

Luas wilayah Kabupaten Pringsewu adalah 625,00 Km
2
 dengan Topografi 

wilayah bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi, yang sebagian 

merupakan daerah bentangan datar, yakni sekitar 40% dari seluruh wilayah 

dengan ketinggian dari permukaan laut antara 800 m sampai dengan 1.115 meter 

dari Permukaan laut. Bentang alamnya terdiri dari daratan 64 % yang 

dimanfaatkan untuk perumahan, perkarangan, dan 36 % dimanfaatkan untuk 

perkantoran, perkebunan/pertanian serta fasilitas lainnya. 

Wilayah Adminstratif, Kabupaten Pringsewu terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, 

5 (lima) Kelurahan dan 96 (sembilan puluh enam) Pekon berdasarkan Undang – 

undang Nomor 48 tahun 2008.  
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PETA AKSESIBILITAS MENUJU KABUPATEN PRINGSEWU 

Keterangan : Peta Aksesibilitas Menuju Kabupaten Pringsewu 

1. Jarak Ibukota Kabupaten Induk dengan Kabupaten Pringsewu  = 60 

KM 

2. Jarak Ibukota Kabupaten Pringsewu dengan Ibukota Provinsi = 45 

KM,  

untuk menuju Kabupaten Pringsewu jarak tempuh dari Ibu kota Provinsi 

Lampung adalah 45 KM dengan waktu tempuh 60 menit s/d 90 menit dengan 

melalui Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Pesawaran. 

 

 

 

Ibu Kota 

Provinsi Lampung 

60 KM 

45 KM 

U 
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4.3 Gambaran Umum Demografis 

 

Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010 s/d 

2011 Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu pada tahun 2010 sebesar 377.857 

jiwa, dengan komposisi Laki-laki 195.400 Jiwa, Perempuan 182.457  jiwa. 

 

Tahun 2008. Sektor lapangan usaha yang masih mendominasi menyediakan 

lapangan usaha yakni usaha sektor Perdagangan, pertanian, Perikanan dan jasa. 

Lapangan usaha sektor perdangangan mengalami peningkatan dari 41.150 unit 

usaha menjadi 42.682 unit usaha, pada usaha sektor jasa meningkat sebesar 9,4 %. 

Lapangan usaha yang juga menunjukan perkembangan cukup baik adalah 

lapangan usaha sektor industri. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa 

lapangan usaha sektor pertanian dan perdangangan merupakan sektor yang 

terbesar memberi kesempatan kerja bagi penduduk di Kabupaten Pringsewu.  

 

4.4 Penduduk Menurut Pendidikan 

 

Dilihat dari tingkat pendidikannya angkatan kerja yang ada 50,01 % masih 

berpendidikan Sekolah Dasar,  26,47 %, berpendidikan SLTP dan      19,86 % 

berpendidikan SLTA serta selebihnya 3,66% berpendidikan mulai dari D1 sampai 

dengan Sarjana S1 dan S2. 
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4.5 Kondisi Ekonomi 

  

a.  Potensi Unggulan Daerah 

Keunggulan Komperatif Daerah Kabupaten Pringsewu meliputi beberapa bidang 

antaralain: 

1. Bidang pertanian dan perkebunan (bidang pertanian dan perkebunan 

banyak dikelola oleh masyarakat dan perorangan, komoditi yang ada 

di Kabupaten Pringsewu adalah Kakao, kelapa sawit, padi, sayur 

mayur dsb); 

2. Bidang perikanan (perikanan air tawar); 

3. Bidang pertambangan dan energi (mangan, bentonit, marmer, bijih 

besi, silika, diorite dan andesit); 

4. Bidang peternakan (bebek, lebah madu, kambing dan sapi); 

5. Bidang pariwisata (wisata rohani/religius yaitu makam KH. Ghalib 

dan Goa Bunda Maria); 

6. Bidang industri dan perdagangan (kerajinan kain tapis, anyaman 

bambu dan kain perca). 

 

•  Potensi Wisata Budaya : 

1. Makam KH. Gholib di Kecamatan Pringsewu (wisata religius); 

2. Goa Bunda Maria di Kecamatan Pringsewu (wisata religius); 

3. Pasar tradisional Pringsewu di Kecamatan Pringsewu; 
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• Potensi pertambangan merupakan pertambangan golongan B dan C : 

Sektor pertambangan dan energi di Kabupaten Pringsewu sangat potensial, dan 

belum sepenuhnya dikelola secara maksimal, hal ini terlihat dari beberapa komoditi 

yang hanya dikelola oleh masyarakat perorangan, jika dikelola secara maksimal 

dapat menghasilkan PAD yang cukup tinggi dan dapat menciptakan lapangan kerja 

baru bagi masyarakat di Kabupaten Pringsewu serta bisa menjadi penunjang 

sektor-sektor lain. 

Bahan tambang di Kabupaten Pringsewu, antaralain; 

 

a. Mangan, 

Mangan terjadi pada urat hidrotermal berasosiasi dengan kalsit dan barit 

(mineral manganite) endapan sedimennya berasosiasi dengan mineral 

Psilomelane dan Pyrolusit. Mangan digunakan sebagai bahan campuran 

untuk pengolahan besi baja, kandungan mangan ini terdapat di 

Kecamatan Gadingrejo. 

 

b. Bentonit, 

Bentonit merupakan jenis mineral batuan lempung yang telah 

mengalami perubahan yang memiliki sifat fisik lunak, mudah pecah dan 

menyerap air atau sulfidis. Bahan galian ini dijumpai di Pekon/Desa 

Lugusari (dengan cadangan berkisar 6.200.000 m
3
), Pekon/Desa 

Lohjinawi (dengan cadangan berkisar 8.250.000 m
3
) terletak di 

Kecamatan Pagelaran. 
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c. Marmer, 

Marmer merupakan batu gamping yang telah mengalami perubahan 

bentuk/rekristalisasi, reorientasi dan pembentukan mineral baru dengan 

penyusunan kembali elemen kimia yang sebelumnya telah ada. Marmer 

banyak terdapat di Pekon/Desa Margasari Kecamatan Pagelaran 

(dengan cadangan berkisar 2.800.000 m
3
). 

 

d. Bijih Besi, 

Bijih besi berupa mineral hermatit dan magnetit terjadi sebagai hasil 

sublimasi dalam hubungannya dengan kegiatan gunung api, terjadi 

dalam endapan metamorfosa kontak dan sebagai mineral pengiring 

dalam granit dan kegunaannya sebagai bahan utama untuk pembuatan 

besi baja, Bijih besi terdapat di Pekon/Desa Fajarbaru Kecamatan 

Pagelaran. 

 

e. Silika, 

Merupakan batuan kuarsa yang bersifat masif, kegunaannya untuk 

industri gelas, semen, bata tahan api, pengecor logam, keramik, abrasif, 

silikon karbit dan industri kimia lainnya. Terdapat di Pekon/Desa 

Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo (dengan cadangan berkisar 120.000 

m
3
), Pekon/Desa Margasari Kecamatan Pagelaran (dengan cadangan 

berkisar 600.000 m
3
). 

 

f. Diorit, 
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Merupakan batuan beku intrusi dengan mineral kuarsa maksimum 2-

20%, diorit terdapat sebagai stok, dike atau sill. Kegunaannya untuk 

bahan bangunan dan banyak terdapat di Pekon/Desa Parerejo 

Kecamatan Gadingrejo (dengan cadangan berkisar 5.400.000 m
3
). 

 

g. Andesit, 

Merupakan batuan beku ekstrusi terdapat sebagai lava dan dike, 

kegunaannya untuk bahan bangunan konstruksi dan banyak terdapat di 

Kecamatan Gadingrejo (dengan cadangan berkisar 2.500.000 m
3
), 

Kecamatan Pardasuka (dengan cadangan berkisar 5.250.000 m
3
) dan 

Kecamatan Pagelaran (dengan cadangan berkisar 2.750.000 m
3
). 

Di sektor Pengembangan kawasan pertambangan golongan C 

terletak di Kecamatan Pagelaran, Gading Rejo, Pardasuka, Pringsewu, dan 

Sukoharjo 

 

• Potensi pertanian : 

Potensi Pertanian, Kabupaten Pringsewu memiliki Lahan pertanian pangan 

lahan basah dan kering yang besar dengan produksi yang cukup tinggi. Luas 

tanaman pangan hortikultura di Kabupaten Pringsewu 36.849 Ha;  terdiri 

dari:  

• Luas Tanaman Padi                          = 20.616   Ha 

• Luas Tanaman Jagung                     =   7.993   Ha 

• Luas Tanaman Kedelai                     =        66   Ha 

• Luas Tanaman Sayur-sayuran          =   1.634   Ha  

• Luas Tanaman Buah-buahan            =   6.540   Ha 
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Salah Satu Unggulan yang menjadi Primadona Kabupaten Pringsewu adalah Padi 

Organik dengan Total luas areal pertanian Kabupaten Pringsewu untuk padi 

organik adalah 193 ha dengan total produksi 770 ton/tahun, padi organik terdapat 

di Kecamatan Pagelaran, yang sebagian besar dikembangkan tanpa menggunakan 

bahan kimia seperti pestisida sehingga akan memiliki harga jual lebih tinggi sekitar 

30-40% dibandingkan dengan padi yang menggunakan pestisida. 

 

b. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) 

 

Pertumbuhan Ekonomi  Kabupaten Pringsewu cenderung fluktuatif dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2002 sampai dengan 2004 pertumbuhan ekonomi terus 

meningkat dan pada tahun 2005 mengalami penurunan kembali. PDRB harga 

berlaku di Kabupaten Pringsewu Tahun 2008              Rp. 2.124.318. PDRB harga 

Konstan Rp. 1.240.827.000.000,- 

Pertumbuhan ekonomi tahun 2008 mencapai 10,78 %, yang di dominasi oleh 

sektor pertanian 17 %, dan sektor Keuangan 11 %. 

Pendapatan perkapita secara makro mencerminkan daya beli masyarakat, yang 

sekaligus merepresentasikan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan perkapita 

Kabupaten Pringsewu yang direpresentasikan oleh PDRB perkapita atas harga 

konstan cenderung mengalami peningkatan. 
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4.6 Organisasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu 

 

 

Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan diundangkannya 

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 01 tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Daerah  Kabupaten Pringsewu, Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 tahun 2009 

Tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 03 

tahun 2009 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Pringsewu, maka untuk peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, 

Pembangunan dan Kemasyarakatan susunan Organisassi Perangkat Daerah 

Pemerintah Kabupaten Pringsewu terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, 

Sekretariat DPRD, 8 Dinas, 2 Badan, 3 Kantor,1 Rumah Sakit Umum Daerah. 

 

Berdasarkan kondisi, dilakukan evaluasi struktur perangkat daerah tersebut diatas, 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dengan mengusulkan 

perubahan ke Departemen Dalam Negeri melalui Surat Bupati Pringsewu Nomor 

060/123/P/VII/2009 tanggal 3 Agustus 2009,  dan Persetujuan perubahan Struktur 

Organisasi melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/ 3744/SJ tanggal 11 

September 2009 tentang Perubahan dan Penambahan Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Pringsewu. untuk selanjutnya pelaksanaan Penetapan Struktur 

baru melalui Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 08 Tahun 2009, Peraturan 

Bupati Nomor 09 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010. 

 

 

 



   43 

 

4.7 Pengisian Kepegawaian 

 

 

 

Sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Bupati Pringsewu tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten 

Pringsewu, telah dilakukan pengisian personil sesuai  dengan  kebutuhan dengan 

memperhatikan beberapa aspek Kepangkatan, Kompetensi/ Kemampuan dan 

Pengalaman. 

 

Personil Kabupaten Pringsewu terdiri dari Pejabat struktural yang menduduki 

eselon II berjumlah 15 orang, pejabat struktural yang menduduki eselon III 

berjumlah 64 orang dan pejabat struktural eselon IV berjumlah 181 orang, dan 

sisanya 5.498 orang ditempatkan sebagai staf, tenaga medis dan tenaga fungsional 

guru yang tersebar di seluruh Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu.  

 

Data Pegawai Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.  Pegawai Pemerintah Kabupaten Pringsewu Berdasarkan 

Eselonering. 

(Sumber : Bagian Kepegawaian dan Humas Tahun 2009) 

NO ESELON JUMLAH (Orang) 

1 2 3 

1. Eselon II  15 

2. Eselon III  71 

3. Eselon IV  202 

4. Fungsional Medis  

5.565 
5. Fungsional Guru 

6. Punyuluh 

7. Staf 276 

 JUMLAH 6.219 
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Saat penyelenggaraan pemerintahan, dalam bidang manajemen personil 

kepegawaian Pemerintah Kabupaten Pringsewu Selalu melaksanakan evaluasi 

kinerja pejabat esselon II, esselon III dan esselon IV dalam rangka penyesuaian 

antara jabatan dengan latar belakang kompetensi pejabatnya.  

 

Prosentase Latar Belakang Pendidikan didominasi dari lulusan (S2)  sebanyak  3 

% Sarjana (S1) sebanyak 85 % dan lulusan Diploma 6,2 %, lulusan SLTA 

sejumlah 3,8 %, selebihnya SLTP sebanyak  2 % 

Tabel 2.  Jumlah Pegawai Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Pangkat/ 

Golongan. 

 

NO Pangkat/ Golongan JUMLAH 

1 2 3 

1. Gol. IV.a  s/d  Gol. IV.d 3.082 

2. Gol III.a s/d Gol. III.d 2.473 

3. Gol. II.a  s/d  Gol. II.d 658 

4.  Gol. I 6 

 Jumlah 6.219 

(Sumber : Bagian Kepegawaian dan Humas Tahun 2009) 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1.1 Karakteristik Responden 

 

Karakteristik responden dimaksudkan untuk mengetahui dengan jelas 

karakteristik dari responden penelitian. Dari data hasil penelitian dapat diperoleh 

gambaran mengenai ciri-ciri khusus dari responden sehubungan dengan masalah 

yang diteliti. Responden yang dimaksud berjumlah 35 orang yang merupakan 

pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pringsewu. 

Karakteristik responden secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.  

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin sesuai data penelitian 

ditunjukkan pada tabel 3 di bawah ini : 

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

  

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

Laki-laki 

Perempuan 

23 

12 

65.70 

34.30 

Jumlah 35 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2011 

  

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa kebanyakan responden 

yang dijadikan sebagai data penelitian ini adalah laki-laki yaitu sejumlah 

23 orang atau sekitar 65,70 persen dari keseluruhan responden.  

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.  

Karakteristik responden berdasarkan usia/umur sesuai data penelitian 

ditunjukkan pada tabel 4 di bawah ini : 

 



   46 

 

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

  

No. Usia Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

Di bawah 25 tahun 

26  - 30 tahun 

30  - 35 tahun 

35  - 40 tahun 

Di atas 40 tahun 

4 

9 

8 

8 

6 

11.40 

25.70 

22.90 

22.90 

17.10 

Jumlah 35 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2011 

Tabel 4 di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden berusia di 

bawah 40 tahun, responden berada pada usia produktif.  

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.  

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan sesuai data 

penelitian ditunjukkan pada tabel 5 di bawah ini : 

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

  

No. Jenjang Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

SLTA Sederajat 

Diploma/Sarjana Muda 

S1 

S2 

S3 

1 

7 

24 

3 

0 

2.90 

20.00 

68.60 

8.50 

0 

Jumlah 35 100 

Sumber Data Primer Diolah 

Dari tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden 

didominasi oleh lulusan sarjana strata 1, artinya mereka merupakan 

pegawai yang tingkat intelektualnya memadai.  

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan.  

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan sesuai data penelitian 

ditunjukkan pada tabel 6 di bawah ini : 
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Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan 

  

No. Jenjang Jabatan Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Staf 

Eselon IV 

Eselon III 

Eselon II 

Eselon I 

24 

9 

2 

0 

0 

68.60 

25.70 

5.70 

0 

0 

Jumlah 35 100 

Sumber Data Primer Diolah 

Dari tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden  

merupakan pegawai yang belum mempunyai jabatan struktural, responden 

didominasi pegawai dengan jabatan sebagai staf, dan hanya sebagian kecil 

yang mempunyai jabatan eselon.  

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan sesuai data penelitian 

ditunjukkan pada tabel 7 di bawah ini : 

 

Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

  

No. Lama Bekerja Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

Kurang dari 8 tahun 

8 – 16 tahun 

Diatas 16 tahun 

23 

5 

7 

65.70 

14.30 

20.00 

Jumlah 35 100 

Sumber Data Primer Diolah 

Dari tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa lama bekerja responden 

didominasi oleh responden yang belum lama bekerja, kebanyakan mereka 

lama bekerjanya kurang dari 8 tahun.  
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1.2 Tabulasi Pemahaman Aparatur Badan Kepegawaian dan Diklat 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Terhadap Prinsip-Prinsip 

Tata Pemerintahan Yang Baik 

 

 

Dari data kuesioner yang merupakan tanggapan dari responden tentang 

pemahaman prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dari pegawai Badan 

Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, penulis 

melakukan analisis dalam bentuk tabulasi sederhana dengan menggunakan teknik 

analisis distribusi frekuensi, persentase dan rata-rata (mean) dari setiap indikator 

pemahaman, kemudian dari rata-rata tiap indikator disimpulkan total rata-rata 

untuk mengukur pemahaman prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dari 

pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah daerah Kabupaten 

Pringsewu.   

 

1. Pemahaman Prinsip Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan 

(Prinsip-1). 

 

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman aparatur Badan Kepegawaian dan 

Diklat Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dapat dilihat dari jawaban 

responden yang disajikan dalam tabel berikut ini:  

Tabel 8. Pemahaman Tentang Perlunya Pemerintah Menjawab dan 

Mengantisipasi Tantangan Masa Depan Dalam Memperbaiki 

Kinerja Pelayanan 

Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Paham 7 20.0 

Tidak Paham 9 25.7 

Kurang Paham 11 31.4 

Paham 7 20.0 

Sangat Paham 1 2.9 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 3 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 
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Pemahaman tentang perlunya pemerintah menjawab dan   mengantisipasi 

tantangan masa depan dalam memperbaiki kinerja pelayanan dengan skor rata 

sebesar 3 dengan persentase 31,4 % termasuk dalam kategori pemahaman kurang 

memahami. Hal ini disebabkan karena aparatur tidak paham tentang visi dan misi 

kepala daerah maupun satkernya. Sehingga aparatur tidak tahu apa langkah-

langkah ke depan untuk memperbaiki kinerja pelayanan. Tingkat keterampilan 

aparatur dalam membuat program-program perbaikan belum kompeten, masih 

harus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan teknis fungsional. 

Tabel 9. Pemberian Informasi Kepada Masyarakat Mengenai 

Rencana Pembangunan 

Kategori Frekuensi Persentase 

Tidak Baik 10 28.6 

Kurang Baik 4 11.4 

Baik 16 45.7 

Sangat Baik 5 14.3 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 4 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Implementasi prinsip pemberian informasi kepada masyarakat mengenai rencana 

pembangunan dengan skor 4 dengan persentase 45,7 %  termasuk dalam kategori 

pelaksanaan yang baik. Aparatur pemda sudah tahu tentang kewajiban lembaga 

public untuk selalu memberikan keterbukaan informasi public baik dalam media 

cetak, papan pengumuman sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi 

public yang berlaku. Informasi rencana pembangunan salah satunya 

diinformasikan dalam Musrenbang. Atau surat kabar lokal yang beredar di 

Kabupaten Pringsewu. 
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2. Pemahaman prinsip tata pemerintahan yang bersifat terbuka (Prinsip-2) 

 

Untuk mengetahui hasil analisis tentang pemahaman prinsip tata pemerintahan 

yang bersifat terbuka (prinsip-2) dapat dilihat pada tabel 10, sebagai berikut: 

Tabel 10. Pemahaman Tentang Anggaran Publik Harus Diketahui Oleh Siapapun Yang 

Membutuhkan 

Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Paham 5 14.3 

Tidak Paham 5 14.3 

Kurang Paham 11 31.4 

Paham 10 28.6 

Sangat paham 4 11.4 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 3 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Pemahaman tentang anggaran publik harus diketahui oleh siapapun yang 

membutuhkan dengan skor rata-rata 3 dengan persentase 31,4 % termasuk dalam 

kategori pemahaman kurang memahami. Sudah jadi rahasia umum bahwa 

anggaran pemda kurang transfaran kepada masyarakat, sehingga aparatur agak 

sulit memberikan informasi tentang anggaran pemda, pada dasarnya bukannya 

tidak paham, tapi mereka takut ditegur atasannya kalau anggaran terlalu 

transfaran. 

Tabel 11. Penyediaan Informasi Rencana Pembangunan dan AnggarannyaYang 

Mudah Diakses Publik  

Kategori 
Frekuensi Persentase 

Kurang Baik 1 2.9 

Baik 19 54.3 

Sangat Baik 15 42.9 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 4 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 
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Implementasi penyediaan informasi rencana pembangunan dan anggarannya yang 

mudah diakses publik dengan skor rata-rata 4 dengan persentase 54,3 % termasuk 

dalam kategori pelaksanaan yang  baik. Baik disini hanya sebatas informasi garis 

besarnya saja, tetapi untuk secara detilnya jarang ditampilkan, karena ada 

beberapa hal yang bersifat rahasia. Jadi pada dasarnya informasi anggaran belum 

transfaran. 

 

3. Pemahaman Prinsip Tata pemerintahan yang cepat tanggap  

(Prinsip-3) 

 

Untuk lebih jelas melihat bagaimana kemampuan aparat memahami  prinsip tata 

pemerintahan yang cepat tanggap (prinsip-3) dapat dilihat pada tabel 12, sebagai 

berikut: 

Tabel 12. Pemahaman Tentang Pengambilan Keputusan Yang Cepat Untuk Permasalahan 

Yang Mendesak 

Kategori 
Frekuensi Persentase 

Tidak Paham 2 5.7 

Kurang Paham 19 54.3 

Paham 7 20.0 

Sangat Paham 7 20.0 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 3 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Pemahaman prinsip tentang pengambilan keputusan yang cepat untuk 

permasalahan yang mendesak dengan skor rata-rata 3 dengan persentase 54,3 % 

termasuk dalam kategori pemahaman kurang paham. Rata-rata aparatur belum 

paham dan terlatih untuk melakukan pengambilan keputusan secara cepat, karena 
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sebagian besar belum mengikuti pelatihan kepemimpinan khususnya teknik 

pengambilan keputusan. 

Tabel 13. Penanganan Setiap Keluhan Masyarakat Melalui Dialog  

Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Baik 1 2.9 

Tidak Baik 2 5.7 

Kurang Baik 13 37.1 

Baik 18 51.4 

Sangat Baik 1 2.9 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 4 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Implementasi penanganan setiap keluhan masyarakat melalui dialog dengan skor 

rata-rata 4 dengan persentase 51,4 % termasuk kategori pelaksanaan yang baik. 

Aparatur pemda sudah mau melakukan dialog dengan masyarakat apabila ada 

setiap keluhan terutama dalam hal pelayanan public. Setiap keluhan bisa 

diselesaikan dengan cara mengajak dialog dengan masyarakat dengan pendekatan 

persuasive. Aparat pemda terutama tingkat pimpinan melakukan koordinasi 

dengan pihak terkait apabila ada keluhan dari masyarakat. 

4. Pemahaman Prinsip Tata pemerintahan yang akuntabel (Prinsip-4). 

 

Hasil penelitian tentang pemahaman aparatur terhadap prinsip tata pemerintahan 

yang akuntabel, dapat dilihat pada tabel 14 sebagai berikut:   
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Tabel 14. Pemahaman Tentang Pejabat Publik Harus 

Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Kegiatan 

Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Paham 4 11.4 

Tidak Paham 20 57.1 

Kurang Paham 9 25.7 

Paham 2 5.7 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 2 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Pemahaman tentang prinsip pejabat publik harus mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan kegiatan dengan skor rata-rata 2 dengan persentase 57,1 %  

termasuk dalam kategori pemahaman tidak paham. Pada dasarnya 

ketidakpahaman mereka terhadap prinsip ini karena pimpinan pemda kurang 

mensosialisasikan pemahaman tentang akuntabilitas ini pada bawahannya. 

Mereka berpendapat, akuntabilitas sulit dilaksanakan karena birokrasi belum 

terbiasa dan belum paham membuat laporan akuntabilitas. 

Tabel 15. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Publik Kepada 

Publik Oleh Pejabat Publik 

Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Baik 2 5.7 

Kurang Baik 3 8.6 

Baik 15 42.9 

Sangat Baik 15 42.9 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 4 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Implementasi pertanggungjawaban dana publik kepada publik oleh pejabat public 

dengan skor rata-rata 4 dengan persentase 42,9 % termasuk dalam kategori 
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pelaksanaan baik. Pelaksanaan baik di sini bisa diartikan sebagai adanya beberapa 

pelaksanaan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, 

misalnya pembangunan peningkatan jalan desa dan kecamatan, gedung pemda 

baru, beberapa kegiatan di bidang pertanian. Namun belum sepenuhnya APBD 

digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah, lebih banyak untuk 

pengeluaran belanja pegawai. 

 

5. Pemahaman Prinsip Tata pemerintahan yang berdasarkan 

profesionalitas dan kompetensi (Prinsip-5). 

 

Pemahaman aparatur terhadap prinsip profesionalitas dan kompetensi dapat dilihat 

dilihat pada tabel 16 sebagai berikut: 

Tabel 16. Pemahaman Tentang Penempatan Pegawai pada Suatu 

Jabatan Harus Berdasarkan Profesionalitas 

Kategori Frekuensi Persentase 

Tidak Paham 1 2.9 

Kurang Paham 1 2.9 

Paham 12 34.3 

Sangat Paham 21 60.0 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 5 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Pemahaman tentang penempatan pegawai pada suatau jabatan harus berdasarkan 

profesionalitas dengan skor rata-rata 5 dengan persentase 60 %  termasuk dalam 

kategori pemahaman sangat paham. Sangat paham di sini adalah bahwa aparatur 

pada dasarnya paham sekali bahwa penempatan pegawai harus berdasarkan 
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profesionalisme, namun dalam pelaksanaannya mereka menghadapi penempatan 

pegawai berdasarkan spoil system. 

 

Tabel 17. Pelaksanaan Perencanaan dan Pendanaan dalam 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemda 

Kategori Frekuensi Persentase 

Tidak Baik 2 5.7 

Kurang Baik 2 5.7 

Baik 15 42.9 

Sangat Baik 16 45.7 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 5 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Implementasi perencanaan dan pendanaan dalam pengembangan sumber daya 

manusia di pemda dengan skor rata-rata 5 dengan persentase 45,7 % termasuk 

dalam kategori pelaksanaan sangat baik. Pelaksaannya baik karena pemda selalu 

bisa menganggarkan dana yang cukup untuk pendidikan dan pelatihan untuk 

structural, tapi masih kurang untuk fungsional teknis, karena structural sangat 

berpengaruh terhadap promosi jabatan. 

 

6. Pemahaman Prinsip Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan 

sumber daya secara efisien dan efektif (Prinsip-6). 

 

Pemahaman prinsip tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber 

daya secara efisien dan efektif dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 18. Pemahaman Tentang Optimalisasi Anggaran Yang 

Terbatas Dalam Peningkatan Kinerja Lembaga 

Kategori Frekuensi Persentase 

Tidak Paham 2 5.7 

Kurang Paham 1 2.9 

Paham 13 37.1 

Sangat Paham 19 54.3 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 5 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Pemahaman tentang optimalisasi anggaran yang terbatas dalam peningkatan 

kinerja lembaga dengan skor rata-rata 5 dengan persentase 54,3 termasuk dalam 

kategori pemahaman sangat paham. Mereka sangat paham terhadap prinsip ini 

namun masih sulit dalam melaksanaannya, karena leadership yang belum 

mengarahkan kepada prinsip ini. 

 

Table 19. Pelaksanaan Perampingan Struktur Organisasi Untuk 

Memanfaatkan Sumberdaya Personil Secara Efektif 

Dan Efisien 

Kategori Frekuensi Persentase 

Tidak Baik 3 8.6 

Kurang Baik 7 20.0 

Baik 20 57.1 

Sangat Baik 5 14.3 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 4  

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Implementasi perampingan struktur organisasi untuk memanfaatkan sumberdaya 

personil secara efektif dan efisien dengan skor rata-rata 4 dengan persentase 57,1 
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%  termasuk dalam kategori pelaksanaan baik. Pelaksanaannya sudah baik, ada 

aturan pemerintah pusat yang mengharuskan restukturisasi dan reorganisasi 

organisasi pemda yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan daerah. 

7. Pemahaman Prinsip Tata pemerintahan yang terdesentralisasi (Prinsip-

7). 

 

Pemahaman aparatur terhadap prinsip tata pemerintahan yang terdesentralisasi 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 20. Pemahaman Tentang Pentingnya Pemberian Kewenangan 

Untuk Mengambil Keputusan Kepada Aparat di Bidang 

Tugasnya kepada Tingkat Paling Bawah 

Kategori Frekuensi Persentase 

Tidak Paham 1 2.9 

Kurang Paham 6 17.1 

Paham 16 45.7 

Sangat Paham 12 34.3 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 4 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Pemahaman tentang pentingnya pemberian kewenangan untuk mengambil 

keputusan kepada aparat di bidang tugasnya kepada tingkat paling bawah dengan 

skor rata-rata 4 dengan persentase 45,7 % termasuk dalam kategori pemahaman 

paham.  Mereka paham prinsip ini namun dalam pelaksanaannya pimpinan belum 

sepenuhnya  berani mendelegasikan ke bawahan untuk mengambil keputusan, 

karena bawahan masih perlu pengarahan. Belum sepenuhnya mampu. System dan 

prosedur birokrasi masih hirarkis. 
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Tabel 21. Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Dalam Proses 

Perencanaan Kegiatan 

Kategori Frekuensi Persentase 

Tidak Baik 2 5.7 

Kurang Baik 7 20.0 

Baik 12 34.3 

Sangat Baik 14 40.0 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 5 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Implementasi penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan 

dengan skor rata-rata 5 dengan persentase 40 % termasuk dalam kategori 

pelaksanaan sangat baik. Penjaringan aspirasi selalu dilaksanakan melalui jarring 

asmara, namun masih bersifat formalitas. Belum sepenuhnya demokratis. Karena 

mereka masih menjalankan prinsip top down. 

8. Pemahaman Prinsip Tata pemerintahan yang demokratis dan 

berorientasi pada konsensus (Prinsip-8). 

 

Pemahaman aparatur terhadap prinsip tata pemerintahan yang demokratis dan 

berorientasi pada konsensus dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 22. Pemahaman Tentang Setiap Proses Pengambilan 

Kebijakan Pemerintahan Dilakukan Melalui Dialog 

Untuk Mufakat Dengan Masyarakat  

Kategori Frekuensi Persentase 

Kurang Paham 6 17.1 

Paham 18 51.4 

Sangat Paham 11 31.4 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 4 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Pemahaman tentang setiap proses pengambilan kebijakan pemerintahan dilakukan 

melalui dialog untuk mufakat dengan masyarakat dengan skor rata-rata 4 dengan 
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persentase 51,4 % termasuk dalam kategori pemahaman paham. Mereka paham 

namun pelaksanaannya belum optimal. Elemen masyarakat yang dilibatkan belum 

semua hanya sebatas Stakeholder yang belum tentu mewakili masyarakat. 

Tabel 23. Pelaksanaan Ganti Rugi Untuk Masyarakat Dalam 

Setiap Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

Kategori Frekuensi Persentase 

Tidak Baik 4 11.4 

Kurang Baik 14 40.0 

Baik 15 42.9 

Sangat Baik 2 5.7 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 4 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Implementasi ganti rugi untuk masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan  dengan skor rata-rata 4 dengan persentase 42,9 % termasuk dalam 

kategori pelaksanaan baik. Setiap upaya pembangunan yang harus memakai 

sarana dan prasarana umum, selalu diikuti dengan proses ganti rugi yang sudah 

dianggarkan dalam APBD, ganti rugi didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan 

dengan masyarakat. 

 

9. Pemahaman Prinsip Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi 

masyarakat (Prinsip-9). 

 

Pemahaman aparatur terhadap prinsip tata pemerintahan yang mendorong 

partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 24. Pemahaman Tentang Pentingnya Peran Serta masyarakat 

Dalam Setiap Kegiatan Pembangunan Pemerintah 

Kategori Frekuensi Persentase 

Kurang Paham 6 17.1 

Paham 24 68.6 

Sangat Paham 5 14.3 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 4 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Pemahaman tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan 

pembangunan pemerintah dengan skor rata-rata 4 dengan persentase 68,6 % 

termasuk dalam kategori pemahaman  paham. Mereka paham sehingga dalam 

pelaksanaan pembangunan selalu diupayakan melibatkan peranserta masyarakat 

meskipun belum sepenuhnya optimal. 

 

Tabel 25. Pelaksanaan Pelibatan Masyarakat Dalam Proses 

Kegiatan Pembangunan 

Kategori Frekuensi Persentase 

Kurang Baik 4 11.4 

Baik 21 60.0 

Sangat Baik 10 28.6 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 4 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Implementasi pelibatan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan dengan 

skor rata-rata 4 dengan persentase 60 % termasuk dalam kategori pelaksanaan 

baik. Kepala daerah selalu menekankan kepada setiap aparatur untuk selalu 

melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan masyarakat. Sebagai DOB, tentunya 

masyarakat antusias untuk membangun daerahnya yang baru.  
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10. Pemahaman Prinsip Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan 

dengan swasta dan masyarakat (Prinsip-10). 

 

Pemahaman aparatur terhadap prinsip tata pemerintahan yang mendorong 

kemitraan dengan swasta dan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 26. Pemahaman Tentang Perlunya Pelibatan Swasta Dalam 

Menyediakan Jasa Pelayanan Masyarakat 

Kategori Frekuensi Persentase 

Kurang Paham 2 5.7 

Paham 15 42.9 

Sangat Paham 18 51.4 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 5 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Pemahaman tentang perlunya pelibatan swasta dalam menyediakan jasa pelayanan 

masyarakat dengan skor rata-rata 5 dengan persentase 51,4 % termasuk dalam 

kategori pemahaman sangat paham. Mereka sangat paham bahwa pelayanan 

masyarakat tidak harus selalu oleh pemerintah daerah, tapi juga bias melibatkan 

swasta untuk jasa pelayanan tertentu atau di mitra kerjasamakan dalam bagian 

jasa tertentu, misalnya dalam pelayanan Pembayaran pajak Kendaraan Bermotor 

atau pembuatan KTP dan sebagainya. 

Tabel 27. Pelaksanaan Jasa Pelayanan Masyarakat Oleh Swasta 

Kategori Frekuensi Persentase 

Tidak Baik 2 5.7 

Kurang Baik 5 14.3 

Baik 18 51.4 

Sangat Baik 10 28.6 

Total 35 100.0 

Rata-rata skor 4 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 
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Implementasi jasa pelayanan masyarakat oleh swasta dengan skor rata-rata 4 

dengan persentase 51,4 % termasuk dalam kategori pelaksanaan baik. Pelayanan 

jasa yang melibatkan swasta baru sebatas kerjasama dalam hal pengadaan alat 

untuk komputerisasi dalam hal pelayanan pembayaran pajak atau KTP. 

11. Pemahaman Prinsip Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi 

hukum (Prinsip-11). 

 

Pemahaman aparatur terhadap prinsip tata pemerintahan yang menjunjung 

supremasi hukum dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 28. Pemahaman Tentang Perlunya Penegakan Hukum Untuk 

Pejabat Publik Yang Melanggar Hukum 

Kategori Frekuensi Persentase 

Tidak Paham 1 2.9 

Kurang Paham 10 28.6 

Paham 22 62.9 

Sangat Paham 2 5.7 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 4 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Pemahaman tentang perlunya penegakan hukum untuk pejabat publik yang 

melanggar hokum dengan skor rata-rata 4 dengan persentase 62,9 % termasuk 

kategori pemahaman paham. Mereka paham bahwa pejabat yang terlibat KKN 

harus  ditindak sesuai hokum yang berlaku, namun mereka rata-rata belum 

berpendapat bawa penegakan hukum sudah adil, ada kepastian hokum dan 

transfaran. 
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Table 29. Penyelesaian Kasus Kerugian yang Dialami Masyarakat 

Atau Seseorang Melalui PTUN 

Kategori Frekuensi Persentase 

Kurang Baik 17 48.6 

Baik 15 42.9 

Sangat Baik 3 8.6 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 3 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Implementasi penyelesaian kasus kerugian yang dialami masyarakat atau 

seseorang melalui PTUN dengan skor rata-rata 3 dengan persentase 48,6 % 

termasuk dalam kategori pelaksanaan kurang baik. Pelaksanaan hal ini kurang 

baik karena sebagai DOB belum ada kasus kerugian yang melibatkan pemda dan 

pegawai melalui PTUN. 

 

12. Pemahaman Prinsip Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada 

pengurangan kesenjangan (Prinsip-12). 

 

Pemahaman aparatur terhadap prinsip tata pemerintahan yang memiliki komitmen 

pada pengurangan kesenjangan dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 30. Pemahaman Tentang Perlunya Prioritas Keberpihakan 

Terhadap Masyarakat Miskin Dalam Penyediaan 

Pelayanan Publik 

Kategori Frekuensi Persentase 

Tidak Paham 3 8.6 

Kurang Paham 21 60.0 

Paham 11 31.4 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 3 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 
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Pemahaman tentang perlunya prioritas keberpihakan terhadap masyarakat miskin 

dalanm penyediaan pelayanan publik dengan skor rata-rata 3 dengan persentase 

60 %  termasuk dalam kategori pemahaman kurang paham. Mereka kurang paham 

sehingga dalam pelaksanaannya juga kurang baik dan tidak memenuhi target, 

karena leadership yang kurang mengarahkan kesana. 

Tabel 31. Pelaksanaan Program Pembangunan Yang 

Memprioritaskan Sesama Kelompok Masyarakat 

Tertinggal 

Kategori Frekuensi Persentase 

Tidak Baik 3 8.6 

Kurang Baik 26 74.3 

Baik 6 17.1 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 3 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Implementasi program pembangunan yang memprioritaskan sesama kelompok 

masyarakat tertinggal dengan skor rata-rata 3 dengan persentase 74,3 % termasuk 

dalam kategori pelaksanaan kurang baik. Dalam APBD masih belum optimal 

adanya anggaran yang khusus ditujukan untuk masyarakat tertinggal. Skala 

prioritas masih ditujukan pada pengeluaran yang bersifat konsumtif. 

13. Pemahaman Prinsip Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada 

pasar (Prinsip-13). 

 

Pemahaman aparatur terhadap prinsip tata pemerintahan yang memiliki komitmen 

pada pasar dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Table 32. Pemahaman Tentang Pentingnya Regulasi Ekonomi 

Pemerintah Terhadap Potensi Ekonomi Masyarakat 

Daerah 

Kategori Frekuensi Persentase 

Kurang Paham 18 51.4 

Paham 17 48.6 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 3 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Pemahaman tentang pentingnya regulasi ekonomi pemerintah terhadap potensi 

ekonomi masyarakat daerah dengan skor rata-rata 3 dengan persentase 51,4 % 

termasuk dalam kategori pemahaman kurang paham. Kurang paham karena 

mereka tidak bekerja dalam tupoksi yang berkaitan dengan regulasi ekonomi.  

 

Tabel 33. Pelaksanaan Regulasi Pemerintah Untuk Mendorong 

Masyarakat Untuk Terlibat Dalam Penyediaan Barang 

dan Jasa Secara Kompetitif 

Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Baik 2 5.7 

Tidak Baik 7 20.0 

Kurang Baik 17 48.6 

Baik 8 22.9 

Sangat Baik 1 2.9 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 3 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Implementasi regulasi pemerintah untuk mendorong masyarakat untuk terlibat 

dalam penyediaan barang dan jasa secara kompetitif dengan skor rata-rata 3 

dengan persentase 48,6 % termasuk dalam kategori pelaksanaan kurang baik. 
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Persoalan ekonomi makro di Kabupaten Pringsewu belum tersentuh sepenuhnya 

karena sebagi DOB anggarannya masih terbatas. 

14. Pemahaman Prinsip Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada 

lingkungan hidup (Prinsip-14).  

 

Pemahaman aparatur terhadap prinsip tata pemerintahan yang memiliki komitmen 

pada lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 34. Pemahaman Tentang Pentingnya Komitmen Pemerintah 

Pada Lingkungan Hidup 

Kategori Frekuensi Persentase 

Tidak Paham 2 5.7 

Kurang Paham 10 28.6 

Paham 23 65.7 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 4 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

 

Pemahaman tentang pentingnya komitmen pemerintah pada lingkungan hidup 

dengan skor rata-rata 4 dengan persentase 65,7 % termasuk dalam kategori 

pemahaman paham. Mereka paham karena pada saat ini pemerintah daerah belum 

memprioritaskan pada pembangunan lingkungan hidup, masalah-masalah 

lingkungan hidup masih terjadi di kabupaten Pringsewu. 

Tabel 35. Pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan Dalam Setiap 

Kegiatan Pembangunan 

Kategori Frekuensi Persentase 

Tidak Baik 7 20.0 

Kurang Baik 14 40.0 

Baik 14 40.0 

Total 35 100.0 

Rata-rata Skor 3 

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 
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Implementasi analisis dampak lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan 

dengan skor rata-rata 3 dengan persentase 40 % termasuk dalam kategori 

pelaksanaan kurang baik. Karena masih DOB, pemerintah daerah masih belum 

optimal melakukan Amdal dalam setiap kegiatan pembangunan. 

 

Hasil analisis pemahaman Aparatur Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pringsewu Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang 

Baik secara keseluruhan dari setiap indikator, dapat dilihat pada tabel 8 sebagai 

berikut: 

Tabel 36. Pemahaman Aparatur Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pringsewu Terhadap Prinsip-Prinsip Tata 

Pemerintahan Yang Baik  

NO Indikator Pemahaman Prinsip-Prinsip 

Tata Pemerintahan Yang Baik 

Mean (Rata-

rata) 

Kategori 

Penilaian 

1 Tata pemerintahan yang berwawasan ke 
depan (Prinsip-1). 

3 Kurang paham 

2 Tata pemerintahan yang bersifat terbuka 
(Prinsip-2). 

3 Kurang paham 

3 Tata pemerintahan yang cepat tanggap 
(Prinsip-3) 

3 Kurang paham 

4 Tata pemerintahan yang akuntabel (Prinsip-4) 3 Kurang paham 

5 Tata pemerintahan yang berdasarkan 

profesionalitas dan kompetensi (Prinsip-5) 

5 Sangat paham 

6 Tata pemerintahan yang menggunakan 

struktur dan sumber daya secara efisien dan 

efektif (Prinsip-6) 

4 Paham 

7 Tata pemerintahan yang terdesentralisasi 

(Prinsip-7) 

4 Paham  

8 Tata pemerintahan yang demokratis dan 

berorientasi pada konsensus (Prinsip-8) 

4 Paham 

9 Tata pemerintahan yang mendorong 

partisipasi masyarakat (Prinsip-9) 

4 Paham 

10 Tata pemerintahan yang mendorong 

kemitraan dengan swasta dan masyarakat 

(Prinsip-10) 

4 Paham 

11 Tata pemerintahan yang menjunjung 

supremasi hukum (Prinsip-11) 

3 Kurang paham 

12 Tata pemerintahan yang memiliki komitmen 

pada pengurangan kesenjangan (Prinsip-12) 

3 Kurang paham 
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13 Tata pemerintahan yang memiliki komitmen 

pada pasar (Prinsip-13) 

3 Kurang paham 

14 Tata pemerintahan yang memiliki komitmen 

pada lingkungan hidup (Prinsip-14) 

3 Kurang paham 

Rata-rata total dari seluruh indicator: 3.5 Kurang paham 

 Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2011 

Catatan:  

Kategori Penilaian Mean Total 14 Indikator (Rata-rata Total): 

1. Sangat Tidak Paham : 1 

2. Tidak Paham  : 2 

3. Kurang Paham : 3 

4. Paham   : 4 

5. Sangat Paham  : 5 

 

 

Dari tabel di atas jelas menunjukkan bahwa secara keseluruhan pemahaman 

aparatur Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Pringsewu masih 

relatif belum baik, hal ini terlihat dari jumlah rata-rata/ mean untuk pemahaman 

aparatur dari keseluruhan indikator pemahaman dengan skore rata-rata sebesar 3 

yang masuk dalam kategori “ kurang paham “. Hal ini menggambarkan kualitas 

pengetahuan akan prinsip-prinsip good governance masih  “kurang baik”. 

Selanjutnya dilihat dari tiap prinsip good governance menunjukkan kategori yang 

bervariatif  mulai kurang paham sampai dengan paham, namum yang paling 

dominan adalah kategori kurang paham. Kekurangan pahaman ini disebabkab 

sebagai DOB para aparatur Pemda belum sepenuhnya diberikan pelatihan-

pelatihan dan pendidikan yang bersifat fungsional teknis, sehingga mereka hanya 

sebatas tahu tapi belum bisa menerapkannya. 
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5.4  Pembahasan Pemahaman Aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu 

Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance 

 

 

 

Aparatur pemerintah daerah, terutama di dalam lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pringsewu dari semua level pemerintahan (Kabupaten, Kecamatan, 

Desa) memiliki peranan yang sangat penting, maka dari itu good governance 

merupakan salah satu isu strategis yang dikembangkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Pringsewu dalam rangka membentuk pola pikir (paradigma), sikap dan 

mental aparat karena hal tersebut akan menentukan kualitas pelayanan umum 

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat untuk mampu bersaing dengan 

pasar global yang saat ini sangat kompleks sehingga akan mempengaruhi 

kapasitas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pringsewu 

harus mampu mencetak aparatur-aparatur yang memiliki visi dan misi untuk 

memajukan daerahnya dengan program-program pembangunan masa depan yang 

berorientasi pada hasil.  

 

Pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip good governance meliputi 

kesadaran tentang masalah, kesadaran tentang sumber daya yang diperlukan untuk 

mengatasi masalah, pengetahuan tentang sumber daya yang tersedia, pengetahuan 

tentang dimana dan bagaimana cara mendapatkan sumber daya tersebut dan 

perasaan percaya diri dalam memberikan pelayanan yang prima kepada 

masyarakat.  

 

Sampai saat ini, good governance menjadi salah satu isu strategis Pemerintah 

Kabupaten Pringsewu yang diatur dalam Rencana Strategis (Renstra) sudah 

dijalankan diberbagai level pemerintahan. Hanya saja bersamaan dengan itu, 
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karena dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak lagi mengenal 

Rencana Strategis, maka dari itu diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) yang merupakan implementasi atau bentuk konkrit dari 

program (visi dan misi) Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye dan paling 

lambat 3 bulan setelah dilantiknya Kepala Daerah tersebut, maka RPJM tersebut 

harus diundangkan (di–Perda–kan). RPJM hanya dilaksanakan oleh 

Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah secara 

langsung.  

 

Dengan adanya satu pemahaman terhadap visi dan misi Kabupaten Pringsewu 

yang sekaligus merupakan visi dan misi Kepala Daerah oleh aparatur Pemerintah 

Kabupaten Pringsewu diharapkan mampu untuk mengubah paradigma 

(transformasi pemikiran).   

 

Dari semua responden yang penulis tanyakan melalui kuesioner untuk 

mendapatkan data terhadap pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip good 

governance, hampir sebagian besar tidak dapat menyebutkan prinsip-prinsip 

tersebut secara lengkap. Akan tetapi pada intinya mereka memahami bahwa tugas 

dan fungsi yang harus mereka jalani adalah fungsi pelayanan umum sebagai 

fungsi utama pemerintahan. Mereka sudah berupaya untuk melakukan yang 

terbaik bagi kesejahteraan masyarakat (kepuasan masyarakat) akan tetapi karena 

keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah sangat kompleks (terutama sumber 

daya manusia dan keuangan), maka tidak semua keinginan masyarakat dapat 

terakomodasi dengan baik.  
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Ketika penulis tanyakan faktor apakah yang mempengaruhi kurang optimalnya 

pengimplementasian prinsip-prinsip good governance di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pringsewu, mereka mengatakan salah satu masalahnya adalah pribadi 

aparatur itu sendiri. Hal ini diakibatkan beberapa faktor ( Widodo, 2001) yaitu: 

1. Pengembangan kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah (human 

resource development), masalah pengembangan kapasitas SDM aparatur 

di daerah seringkali tidak disadari telah terjebak dalam upaya peningkatan 

syarat akademik jenjang pendidikan aparatur/pegawai dalam memenuhi 

kelengkapan administratif semata, tanpa mengedepankan kebutuhan, hasil 

dan manfaat personil terhadap unit kerja maupun pemerintah daerah itu 

sendiri, rekruitmen pegawai masih menggunakan spoil system belum 

memakai merit system hal ini mempengaruhi kualitas pegawai yang 

direkrut.  

2. Pengembangan kelembagaan (institutional building). Dalam hal 

pengembangan kelembagaan daerah, penataan struktur organisasi 

diarahkan bagi peningkatan efektivitas roda pemerintahan yang makin 

produktif dan profesional. Karenanya pengembangan kelembagaan tidak 

sekadar memuat penataan organisasi, tetapi juga pemeranan lembaga (role 

of institution) yang akan disusun secara lebih cermat, jelas dan tidak 

tumpang tindih. Oleh karena keberadaan lembaga daerah sangat erat 

terhadap performa administrator daerah (kepala daerah) dalam memimpin 

wilayahnya sebagaimana tercermin dalam visi dan misi kepala daerah 

terpilih yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) 
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3. Peningkatan kinerja (performance improvement) aparatur pemerintahan di 

daerah. Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan secara simultan 

mengiringi penataan kelembagaan dan peningkatan SDM birokrasi sebagai 

satu kesatuan "paket" kebijakan menuju pemerintahan yang baik. Kondisi 

aparatur sekarang ini, memang masih menjadi bagian dari rentetan 

perjalanan "sejarah birokrasi" masa lalu dengan kompleksitas patologinya 

yang kuat mengakar bahkan sampai saat ini, setelah reformasi dan wacana 

good governance digulirkan kurang lebih 7 tahun yang lalu, kultur tersebut 

masih tertanam kuat di dalam diri sebagian aparatur Pemerintah Daerah 

kita. 

Kinerja pemerintah menurut mereka tidak dapat dinilai dari banyak atau tidaknya 

keluhan dari masyarakat, karena sifat kerja mereka yang sosial. Bukan seperti 

swasta yang sifatnya benefit (berorientasi pada keuntungan), karena pelayanan 

pemerintah yang monopolistik pada bidang-bidang tertentu mengakibatkan 

masyarakat menggantungkan diri kepada pemerintah. Sedangkan untuk sektor 

publik baru dapat dikelola oleh swasta seperti pendidikan dan kesehatan setelah 

adanya delegasi wewenang dari pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan 

kepublikan.  

 

Pemahaman aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu terhadap prinsip-prinsip 

utama good governance seperti akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan 

transparansi serta prinsip yang lainnya sampai saat ini masih jauh dari harapan.  

Kekurangpahaman atau bahkan ketidakpahaman aparatur Pemerintah Kabupaten 
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Pringsewu terhadap prinsip-prinsip utama good governance selanjutnya dapat 

dilihat dari penjelasan-penjelasan berikut ini. 

 

 

Prof Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai 

“pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka 

yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan 

menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga 

pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan 

kondisi saling mengawasi (checks and balances system). Lembaga pemerintahan 

yang dimaksud adalah eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), 

yudikatif (MA dan sistem peradilan) serta legislatif (MPR dan DPR)”. 

 

Akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa 

yang telah dilakukan. Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk 

memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas 

tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban 

 

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh 

pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. 

Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak 

pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil  
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kesepakatan antara warga pemilih (constituency) para pemimpin politik, 

teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana di lapangan (Widodo, 

2001). 

 

Di dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan masyarakat secara 

umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau 

penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, 

serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan 

dibawah rule of law. Sedangkan publik accountability didefinisikan sebagai 

adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien (Widodo, 2001). 

 

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan 

kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di 

dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan 

nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut 

adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi. Oleh 

karena pemerintah bertanggung gugat baik dari segi penggunaan keuangan 

maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus 

dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal , melalui umpan balik dari para pemakai 

jasa pelayanan maupun dari masyarakat. Prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan 

dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para 

stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.  

 

Akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip good governance. Prinsip ini 

menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (answerability), dan (2) 
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konsekuensi (consequences). Komponen pertama (istilah yang bermula dari 

responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk 

menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 

dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, ke mana sumber 

daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan 

sumber daya tersebut (Sumarto, 2004). 

 

Aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu dari tingkat Desa sampai Kabupaten 

pada dasarnya kurang atau bahkan tidak memahami prinsip akuntabilitas. Mereka 

tidak mampu mengimplementasikannya seoptimal mungkin baik dalam tataran 

kognitif maupun pada tataran afektif dan psikomotorik.  

 

Bisa dibayangkan bagaimana jika Pemerintah Daerah tidak mampu 

mempertangggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan realitas yang ada di 

lapangan. Ini akan berdampak pada menyurutnya kepercayaan rakyat kepada 

Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini ditujukan kepada Bupati. Dampak secara 

politis jika Bupati  mencalonkan diri untuk yang kedua kalinya maka ia tidak akan 

terpilih kembali, karena rakyat merasa telah dibohongi.  

 

Banyak faktor yang mempengaruhi pemahaman aparatur terhadap pentingnya 

prinsip akuntabilitas berpijak pada konsep yang ditawarkan oleh Sumarto, 2004, 

yang bisa dipakai menganalisis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 

diantaranya: 

1. Para aktor pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu 

belum secara konsisten memberikan teladan kepada bawahannya untuk 
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memperkuat institusi Pemerintah Daerah. Harusnya mereka mampu 

mengadopsi konsep ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut 

wuri handayani  yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara (Suwardi 

Suryaningrat); 

2. Para aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu belum mampu 

bertanggung jawab secara kolektif atas pelaksanaan tugas dan komitmen 

Pemerintah Daerah, hal tersebut hanya dilakukan oleh beberapa instansi 

artinya mekanisme pertanggungjawaban belum merata antara instansi 

yang satu dengan instansi yang lainnya 

3. Para aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu belum memiliki 

responsivitas terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat padahal tugas 

dan fungsi pokoknya adalah memberikan pelayanan umum kepada 

masyarakat sebagai konsumer produk-produk pemerintahan; 

4. Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal (lembaga 

pengawas, masyarakat, media massa, LSM/NGO). Hal ini akan 

mengakibatkan manajemen pemerintahan menjadi  kurang baik dan 

kontrol yang kurang efektif dan efisien. Manajemen organisasi 

pemerintahan yang ada selama ini masih cenderung menutupi 

penyimpangan di dalam organisasi pemerintahan daerah seperti 

Pemerintah Kabupaten Pringsewu. 

5. Rendahnya gaji (insentif) aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu tidak 

sesuai dengan produktivitas atau motivasi kerja yang dimilikinya, oleh 

karena itu mereka menganggap gaji (insentif) mereka tidak memadai 
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untuk menopang kehidupannya. Atau dengan kata lain tidak adanya sistem 

balas jasa yang kompetitif; 

6. Sifat tamak manusia dan moral yang kurang kuat. Sifat tamak manusia 

pada dasarnya akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, 

memperkaya diri sendiri dan moral yang kurang kuat mengakibatkan 

mereka tidak memiliki control of life (kontrol kehidupan); 

7. Tradisi kultural birokrasi yang cenderung korup (patologi birokrasi), 

akibat masih adanya mekanisme patron-client (persaudaraan) atau spoil 

system. Dengan kata lain pengangkatan tidak berdasarkan meritocracy 

(keahlian/kemampuan); 

8. Tingkat pendidikan, masa kerja, golongan/ruang serta pendidikan dan 

latihan kepemimpinan yang pernah diikuti selama ia menjadi seorang 

aparatur juga turut mempengaruhi pemahaman terhadap prinsip 

akuntabilitas. 

 

Keberadaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah saat ini semata-mata hanya 

sebagai pelaksanaan dari peraturan perundangan-undangan untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari misi organisasi 

Pemerintah Kabupaten Pringsewu bukan sebagai tanggung jawab moral, yang 

baik ada atau tidak ada peraturannya harus tetap dipertanggungjawabkan secara 

konsisten kepada konstituen. Akan tetapi di lain pihak tidak dapat dipungkiri 

bahwa keberadaan LAKIP telah memberikan ruang publik yang positif sehingga 

bisa diketahui seberapa besar tingkat capaian kinerja instansi pemerintah termasuk 

di dalamnya aparaturnya, serta seberapa besar tingkat partisipasi publik untuk 
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memberikan feedback-nya terhadap kondisi yang terjadi berupa daya respons 

yang cerdas agar terpelihara pelayanan publik yang diharapkan dan optimal. 

 

Kekurangpahaman atau bahkan ketidakpahaman aparatur terhadap prinsip 

akuntabilitas disadari ataupun tidak disadari akan mempengaruhi efektivitas dan 

efisiensi pelayanan umum, terutama terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan 

pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan penggunaan anggaran suatu instansi 

pemerintah. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, tujuan dan 

penganggaran dapat disajikan secara transparan di dalam Rencana Anggaran 

Satuan Kerja (RASK) maupun Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang 

memuat indikator sasaran kebijakan dan alokasi dana per kegiatan per satuan 

kerja dan laporan kegiatannya disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP).  

 

RASK maupun DASK sampai saat ini masih merupakan seperangkat dokumen 

yang dijadikan acuan untuk mengukur kinerja masih kurang efektif digunakan 

sebagai tolok ukur kinerja untuk apresiasi/penilaian yang berorientasi 

kuantitatif/terukur karena pada dasarnya belum ada pedoman yang jelas mengenai 

indikator baku dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kegagalan atau 

keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah. Akibatnya timbul berbagai penafsiran 

yang beragam tentang jenis, bentuk dan jumlah indikator yang dijadikan ukuran 

keberhasilan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu..  

 

Efisien artinya selalu bersikap rasional dengan mempertimbangkan nilai guna dari 

setiap sumberdaya yang dipakai. Efektif berarti setiap upaya yang dikerjakan 

harus tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan. Sampai saat ini, LAKIP hanya 
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dijadikan sebagai laporan instansi yang berada di bawah kepada instansi yang 

berada di atasnya, yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Hal 

ini mengindikasikan bahwa keberadaan laporan pertanggungjawaban semata-mata 

hanya untuk melaksanakan perintah dari peraturan perundang-undangan bukan 

sebagai pelaksanaan tanggung jawab moral, sekalipun pada dasarnya bertujuan 

untuk (Sumarto, 2004) : 

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan yaitu pelayanan umum, pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; 

2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi 

secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan 

lingkungannya; 

3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. 

 

Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah harus merupakan suatu instrumen 

pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan 

pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu. 

Pada entitas pemerintahan daerah, sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah 

daerah memiliki masalah diantaranya sulit mengukur kinerja dan menentukan 

indikator kinerja yang tepat dikarenakan sektor publik memiliki karakteristik yang 
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sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcomes, dan 

tujuan utama entitas. 

 

Akuntabilitas publik mensyaratkan bahwa setiap perilaku dan tindakan pejabat 

publik baik dalam membuat kebijakan (public policy), mengatur dan 

membelanjakan keuangan negara maupun melaksanakan penegakan hukum 

haruslah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.  

 

Proses pembuatan kebijakan yang sifatnya tertulis serta memenuhi standar etika 

dan nilai sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dengan alat ukur yang 

digunakan antara lain visi dan misi Kepala Daerah, job description, pelaksanaan 

10 (sepuluh) budaya malu, pilihan metode pelayanan, informasi tentang tingkat 

pelayanan, standar efisiensi, standar pelayanan minimal, kapasitas pelayanan 

sampai saat ini belum dapat berjalan secara optimal.  

 

Hal tersebut di atas disebabkan masih banyaknya aparatur Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu yang tidak tahu visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih 

saat kampanye, kemudian juga terdapat aparatur yang tidak memahami tugas dan 

fungsinya, sehingga ia selalu tergantung pada atasannya.  

 

Terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat maka untuk mengukur keberhasilan 

pelayanan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, aspek 

informasi tentang alur pelayanan, standar efisiensi, standar pelayanan minimal, 

kapasitas pelayanan hanya dijadikan “pajangan” tidak secara konsisten dijalankan. 
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Misalnya masih adanya ketidakjelasan alur pelayanan, standar efisiensi dan 

standar pelayanan minimal yang tidak jelas karena belum adanya sosialisasi 

secara maksimal kepada masyarakat mengenai standar pelayanan minimal yang 

dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Bukti lain dari masih 

minimnya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur dapat dilihat pada 

media massa lokal seperti Radar Lampung dan Lampung Post yang setiap hari 

selalu memuat keluhan-keluhan masyarakat melalui short message system (SMS).  

 

Indikator yang kedua yaitu akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan 

dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program serta kejelasan sasaran 

kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan kelayakannya, dengan alat 

ukurnya antara lain pola dasar, Propeda, Renstrada, RPJMD/RPJPD, APBD, 

sistem perencanaan, pengendalian dan pembangunan daerah, SK Bupati, 

Peraturan Daerah (Perda). Sampai sekarang, alat ukur ini belum mampu 

dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, karena 

forum-forum untuk mengkomunikasikan hal ini kepada rakyat juga masih sedikit 

jumlahnya. Rakyat masih diposisikan pada statusnya yang selalu “nrimo” 

sehingga mau tidak mau ketika peraturan perundang-undangan daerah tersebut 

sudah ditetapkan maka mereka akan terkena dampaknya baik yang sifatnya positif 

ataupun negatif.  

 

Penyebarluasan informasi suatu keputusan melalui media massa sebagai indikator 

ketiga di dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas dengan alat ukurnya antara lain 

banyaknya masyarakat yang mengetahui produk hukum di Pringsewu dan 
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mengetahui permasalahan yang ada di Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Hal ini 

pada dasarnya sangat baik, karena dengan demikian masyarakat akan merespon 

hal tersebut dengan memberikan masukan-masukan atau saran-saran yang 

konstruktif untuk pembangunan daerah dan pemecahan masalah yang dihadapi 

oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu.  

 

Pembukaan akses publik pada informasi keputusan dan mekanisme pengaduan 

sebagai upaya pemerintah untuk mampu mempertanggungjawabkan keluhan-

keluhan yang timbul akibat ketidakpuasan mereka terhadap pelayanan umum 

yang dilakukan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur indikator ini antara 

lain adalah  kotak pos pengaduan, pengaduan melalui LSM, hasil studi penelitian, 

e-government.  

 

Indikator yang terakhir dari pemahaman aparatur Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu terhadap prinsip akuntabilitas yaitu tentang keberadaan sistem 

informasi manajemen dan monitoring hasil terhadap kebijakan daerah dalam 

pengadaan barang dan jasa, pajak dan retribusi, pengelolaan keuangan daerah 

pengawasan melekat, berkurangnya penyimpangan dalam manajemen pelayanan 

umum, kriteria formasi aparatur, monitoring independen. Alat ukur yang 

digunakan dalam konteks ini dimaksudkan untuk mengurangi dan atau 

menghilangkan peluang-peluang untuk melakukan korupsi, akan tetapi karena 

sampai saat ini aspek kultur yang diwariskan oleh Pemerintah masa Orde Baru 

seperti pengisian formasi jabatan baik untuk jabatan politik maupun untuk jabatan 

karir di instansi daerah sering diwarnai dengan menguatnya isu putra daerah, 
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masih diadopsi oleh sebagian aparatur maka untuk mengurangi penyimpangan 

masih sangat sulit sebab korupsi bisa dirasakan tetapi tidak dapat terlihat 

sedangkan hukum di negara kita baru bisa menindak pelaku kejahatan jika 

terdapat bukti dan saksi. Dengan demikian akan sangat sulit untuk mengungkap 

kejahatan terkait dengan kasus korupsi. 

 

Pada dasarnya akuntabilitas publik dapat diperoleh dari  usaha yang kontinu untuk 

membuat aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu agar mampu 

bertanggung jawab dari setiap perilakunya sendiri dan responsif kepada entitas 

darimana mereka memperoleh kewenangan. Selain itu juga dapat diperoleh 

melalui penetapan kriteria untuk mengukur performance aparatur Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pringsewu serta penetapan mekanisme untuk menjamin 

terlaksananya standar operasional dan prosedural. Jika hal tersebut dilakukan 

maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan meningkat dan akan 

mengurangi kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. 

 

Oleh sebab itu dalam kerangka mengimplementasikan prinsip akuntabilitas ada 

beberapa pertanyaan yang harus siap dijawab oleh administrator publik, seperti: 

penyelesaian masalah dengan nilai-nilai yang konsisten dengan nilai-nilai dari 

konstituen (pemilih), program yang dibuat untuk para konstituen yang didasarkan 

pada hipotesis yang jelas terhadap suatu masalah dan solusinya yang efektif, 

metode apa yang efektif dan efisien di dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi, apakah dalam proses penyelesaian masalah tersebut telah 

menggunakan/memanfaatkan sumber daya yang tersedia seoptimal mungkin, dan 
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jika memang hal  itu telah dilakukan apakah telah memenuhi kebutuhan dari 

konstituen atau tidak. Hal ini diasumsikan pada alasan bahwa seluruh pembuat 

kebijakan pada semua tingkatan harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya 

kepada masyarakat.  

 

Sebenarnya aspek-aspek tersebut belum tuntas dirinci dalam pertanyaan kuesioner 

(dan tidak pernah akan tuntas), karena masih dapat ditambahkan banyak aspek 

lain, seperti misalnya mampu mendengarkan orang lain, setia pada janjinya 

sendiri, tidak mau disuap (walaupun tanpa melanggar peraturan dan komitmen 

pada tugasnya) dan sebagainya. Apabila semua aspek dimuat dalam daftar, maka 

daftar tersebut akan sangat panjang dan uraiannya akan lebih panjang lagi, 

sehingga tanpa batas, dan hasilnya justru tidak akan seperti yang diharapkan 

(karena kurang fokus). Dengan perkataan lain, kita tidak perlu (dan tidak bisa) 

menangani permasalahan itu satu persatu.  

 

Aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu selalu mengambil kebijakan-

kebijakan yang terwujud dalam berbagai keputusan yang mengikat masyarakat 

umum dengan tujuan demi tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih baik. 

Kebijakan-kebijakan semacam itu tidak jarang dapat membuka kemungkinan 

dilanggarnya hak-hak asasi warga negara akibat aparatur yang tidak rasional atau 

adanya program-program yang tidak mempertimbangkan pendapat rakyat kecil. 

Bukan rahasia lagi bahwa di negara kita ini pertimbangan-pertimbangan 

ekonomis, stabilitas, dan security sering mengalahkan pertimbangan-

pertimbangan mengenai aspirasi masyarakat dan hak asasi mereka sebagai warga 
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negara. Pembangunan politis dalam banyak hal telah disubordinasi oleh 

pembangunan ekonomis maupun kebijakan-kebijakan pragmatis pejabat tertentu.  

 

Partisipasi adalah prinsip dimana setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. 

Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau 

secara tidak langsung. 

 

Di dalam prinsip partisipasi termanifestasikan prinsip transparansi yang bermakna 

tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan 

publik, dan proses pembentukannya. Ketersediaan informasi seperti ini yang 

membuat masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik 

yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta 

mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan 

menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.  

 

Jika kita melihat partisipasi masyarakat hanya melalui keterlibatannya di dalam 

Pemilihan Umum saja, jelas merupakan pendapat yang kurang lengkap. Masih 

banyak pola perilaku informal yang dapat dijadikan ukuran dalam menilai tingkat 

partisipasi dalam suatu masyarakat. Jika orang bersedia menilai proses politik 

secara netral maka bentuk-bentuk perilaku massa berupa protes, aksi pamflet, 

ataupun pemogokan, sebenarnya juga termasuk partisipasi. Tindakan protes atau 

mogok, merupakan luapan dari tuntutan massa akibat saluran-saluran aspirasi 

yang telah berkembang. Protes yang disertai aksi-aksi kekerasan terkadang 

semata-mata disebabkan oleh keputusasaan, kegusaran, dan terpendamnya konflik 

internal baik yang sifatnya horizontal (konflik budaya) maupun vertikal (konflik 
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politis). Potensi yang dapat membuka konflik tersebut antara lain kesenjangan 

pembangunan/ketidakadilan sosial dan ekonomi, lemahnya legitimasi dan institusi 

sosial politik, isu agama, tindak kekerasan militer dan pertentangan elit, intervensi  

asing, melemahnya integritas budaya asli, dan Pemilihan Kepala Daerah. Ingat 

bahwa proses politik dapat dimulai dari adanya dukungan dan tuntutan dari 

masyarakat. 

 

Suatu kebijakan mungkin pada dasarnya bertujuan mulia karena jelas-jelas akan 

bermanfaat untuk kepentingan umum, sekalipun kebijakan yang diambil tidak 

”bebas nilai”, dalam arti akan menguntungkan sebagian pihak dan merugikan 

sebagian pihka pula. Namun seiring diimplementasikannya kebijakan tersebut 

dalam sistem birokrasi yang berjenjang seringkali terjadi pergeseran dan 

penyimpangan arah kebijakan itu sendiri. 

 

Bagaimanapun jika para birokrat tidak ingin kehilangan wibawanya dalam 

melaksanakan kebijakan-kebijakan publik, para birokrat harus senantiasa 

memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat dan mendukung partisipasi seluruh 

unsur kemasyarakatan secara wajar. Setidak-tidaknya ada 2 (dua) alasan mengapa 

sistem partisipatoris dibutuhkan dalam negara demokratis. Pertama, ialah bahwa 

sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling paham mengenai kebutuhannya. Dan 

kedua, bermula dari kenyataan bahwa pemerintahan yang modern cenderung 

semakin luas dan kompleks, birokrasi tumbuh membengkak di luar kendali. Oleh 

sebab itu, untuk menghindari alienasi warga negara, para warga negara itu harus 

dirangsang dan dibantu dalam membina hubungan dengan aparat pemerintah.  
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Dalam konteks good governance untuk memberdayakan masyarakat, Pemerintah 

daerah harus memperhatikan beberapa hal antara lain (Ari Dwipayana, 2003): 

1. Mengubah paradigma dari yang menggunakan pendekatan intruksional ke 

pendekatan fasilitasi/katalisator, yaitu mendorong dan memberikan ruang 

(space) kepada masyarakat agar mampu mengembangkan prakarsa, 

kreativitas dan inovasinya untuk membangun daerah; 

2. Pemerintah daerah harus menghargai kemajemukan yang ada di 

masyarakat sebagai suatu bentuk upaya mengembangkan potensi daerah; 

3. Menerapkan mekanisme pembangunan yang people oriented (berorientasi 

pada masyarakat) dengan perencanaan dari bawah (bottom up) yang harus 

dilaksanakan secara konsisten; 

4. Jika pemerintah merasa dirinya tidak mampu untuk mengawal pemenuhan 

kebutuhan masyarakat, maka ia harus mengakui ketidakmampuannya 

tersebut sehingga perlu belajar banyak pada entitasnya melalui forum 

dialog atau konsultasi publik. 

 

Dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat, beberapa hal yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah adalah (Ari Dwipayana, 2003) : 

a.   Mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat; 

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. Partisipasi masyarakat merupakan bagian 
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yang tak terpisahkan dari pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya 

seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh hak dan kekuatan yang sama 

untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat 

pembangunan. 

 

Di dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, ternyata masih 

banyak yang tidak memahami konsep ideal dari partisipasi masyarakat baik dalam 

bidang pelayanan umum maupun pembangunan daerah.  

 

 

 

Indikator pertama dari pengukuran pemahaman terhadap prinsip partisipasi 

masyarakat adalah dari prose penyusunan APBD. Indikator pertama ini, pada 

akhirnya dianggap tidak lagi efektif ketika yang dilibatkan hanya tokoh-tokoh 

masyarakatnya saja sedangkan rakyat kebanyakan hanya menerima hasil 

kebijakan saja. Mekanisme tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui 

apa yang direncanakan tahun ini, di mana, oleh siapa dan kapan. Ini dikarenakan 

mayoritas usulan yang disampaikan hanya berasal dari dinas-dinas saja, tanpa 

memperhatikan aspirasi masyarakat, sekalipun Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) telah berusaha untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah 

tersebut, yang menjadi pertanyaan sekarang apakah hal tersebut juga dilakukan 

oleh lembaga teknis daerah dan dinas-dinas daerah yang lainnya.  

 

Dengan mekanisme tersebut, aspirasi masyarakat tidak mendapatkan saluran lain 

sehingga kemudian aspirasi tersebut sering disampaikan melalui surat kaleng dan 

bahkan demonstrasi, padahal jika kita melihat indikator yang kedua dengan 
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mengadakan forum untuk menampung aspirasi masyarakat yang representatif, 

jelas, dan terbuka di tingkat pemerintahan yang paling bawah dengan 

mempertemukan langsung masyarakat di tingkat Kelurahan dan Kecamatan akan 

lebih efektif, misalnya melalui public hearing (Pemda-masyarakat, DPRD-

masyarakat, atau bersama dengan kalangan swasta), stakeholders meeting 

(pertemuan para pengambil kebijakan). Artinya kebijakan yang dibuat tidak hanya 

bersifat top down tetapi juga bottom up melalui konsep pembangunan yang people 

oriented (berorientasi masyarakat). 

 

Hal di atas secara laten ataupun manifest akan menggugah motivasi masyarakat 

untuk terlibat dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan keputusan 

sehingga mereka tidak lagi diposisikan sebagai pihak  yang termarginalisasi oleh 

kebijakan-kebijakan daerah. Kemudian indikator yang keempat yaitu memiliki 

visi dan pengembangan pelayanan umum, pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat berdasarkan pada konsensus antara pemerintah dan masyarakat,  

termasuk pengoptimalannya yang dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung terkait dengan konsep reinveinting government dalam melakukan 

pelayanan umum kepada masyarakat. Adanya konsensus (kesepakatan) antara 

Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan masyarakat kebanyakan hanya formalitas 

belaka, karena setelah kebijakan berjalan akan sulit mengadakan mekanisme 

evaluasi terhadap konsensus yang telah dibuat sebagai forum pertanggungjawaban 

bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar tetapi lebih 

ditekankan untuk saling memberikan saran-saran atau masukan-masukan demi 

kemajuan di masa yang akan datang.  
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Indikator yang terakhir dari dari prinsip partisipasi masyarakat dalam penelitian 

ini adalah terdapat akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme langsung (tatap muka) dapat 

dilakukan melalui diskusi publik, jajak pendapat umum, sedangkan yang tidak 

langsung dapat dilakukan melalui surat pengaduan (misalnya: surat pembaca di 

media massa), short message system (SMS), email, website. Sampai saat ini 

Pemerintah Kabupaten Pringsewu belum mengimplementasikan sistem pengaduan 

seperti ini. Akan tetapi media massa lokal telah memuatnya, yang bukan saja 

ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu tetapi juga Pemerintah 

Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Lampung, Kepolisian Daerah 

Lampung (Polda Lampung), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga teknis 

daerah (BPKD, BKD, Bappeda, Bapedalda, Bawasda), lembaga peradilan, dan 

lain-lain.    

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman aparatur Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu terhadap prinsip partisipasi masyarakat yang berakibat pada tidak 

optimalnya pencapaian indikator-indikator mengacu pendapat Sumarto, 2004, 

disebabkan antara lain: 

1. Aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu masih memposisikan dirinya 

sebagai yang paling tahu akan kebutuhan rakyatnya, ini merupakan logika 

terbalik karena pada dasarnya asumsi dari pelibatan masyarakat dalam 

setiap proses pembuatan kebijakan adalah karena rakyat sendirilah yang 

lebih tahu kebutuhannya; 
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2. Pemerintah masih berparadigma lama, yaitu masih me-orientasi-kan dirinya 

hanya sebagai  public service (pelayan masyarakat) tidak diikuti dengan  

public empowering (pemberdayaan masyarakat), masih digerakkan oleh 

aturan (rule driven) bukan digerakan oleh misi (mission-driven), 

menunggu anggaran (budgeting input) bukan menghasilkan dana (funding 

outcomes). Tidak heran ketika ada permasalahan pembangunan yang 

terhambat selalu dibenturkan oleh masalah anggaran (dana); 

3.  Minimnya kemampuan Pemerintah daerah untuk mengembalikan 

kepercayaan masyarakat yang sempat hilang pasca reformasi, berakibat 

pada minimnya peran masyarakat dalam setiap proses kebijakan dari tahap 

formulasi, implementasi dan evaluasi. Untuk itu maka Pemerintah 

Kabupaten Pringsewu harus mampu mengembalikan legitimasi rakyatnya. 

4.  Minimnya kemampuan Pemerintah daerah untuk menghapuskan 

kemiskinan dan membangun fondasi menuju masyarakat yang pro orang 

miskin dan keadilan, seperti apa yang dikatakan oleh Katherine Marshall, 

Direktur Bank Dunia untuk Governance and Social Policy di wilayah Asia 

Timur, pernah menyatakan bahwa kualitas pemerintahan (governance) 

adalah faktor terpenting suksesnya upaya menghapuskan kemiskinan dan 

membangun fondasi menuju masyarakat yang pro orang miskin dan 

keadilan. Artinya, ujung pangkal pemerintahan yang baik ternyata terletak 

pada seberapa besar peranan pemerintah dalam memberantas kemiskinan.  

5. Pemerintah Kabupaten Pringsewu belum secara maksimal memfokuskan 

pembangunan pada kebutuhan masyarakat, karena jika dilihat anggaran 
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rutin dengan anggaran pembangunan, alokasi dana terbesar selalu terletak 

pada anggaran rutin. 

6. Tingkat pendidikan, masa kerja, golongan/ruang serta pendidikan dan 

latihan kepemimpinan yang pernah diikuti selama ia menjadi seorang 

aparatur juga turut mempengaruhi pemahaman terhadap prinsip partisipasi 

masyarakat. 

 

Permasalahan tersebut dapat dijawab dengan beberapa solusi diantaranya: 

 

a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan 

pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah daerah yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan memberikan kesempatan kepada 

masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan 

sumber daya produktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah bagi 

kesejahteraan mereka; 

b. Meningkatkan jumlah Peraturan daerah yang mengatur tentang partisipasi 

masyarakat sehingga membuka ruang yang lebih luas kepada masyarakat 

untuk terlibat di setiap proses pembuatan kebijakan daerah dan 

melaksanakan Peraturan daerah tentang partisipasi masyarakat yang telah 

ada secara konsisten. Dengan demikian tidak lagi ada hambatan atau 

kendala bagi kreativitas masyarakat; 

c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan kinerja aparatur 

Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan meningkatkan jumlah public 
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hearing (dengar pendapat), public meeting (pertemuan stakeholders) 

dalam membahas persoalan-persoalan Kabupaten Pringsewu untuk 

meningkatkan pembangunan yang partisipatif, aspiratif dan transparan. 

 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 

orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-

hasil yang dicapai. 

 

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan 

pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan 

akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat 

berdasarkan pada preferensi publik. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) 

komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses 

informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani 

dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari 

transparansi.  

 

Komunikasi publik menuntut usaha tindak lanjut dari pemerintah untuk membuka 

dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi 

harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun 

informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena 

pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas 

informasi professional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, 
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tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada 

masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. 

 

Peran media massa juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai 

sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan 

berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “watchdog” (pengawas) atas 

berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. 

Media massa tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers, 

bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis. 

Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari 

masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan 

keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria 

yang jelas dari para aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu  tentang jenis 

informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut 

diberikan. 

 

Tetapi secara ringkas dapat disebutkan bahwa, prinsip transparasi paling tidak 

dapat diukur melalui sejumlah indikator  (Widodo, 2001) seperti : 

a.  Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari 

semua proses-proses pelayanan publik; 

b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang 

berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam 

sektor publik; 

c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi 

maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan 
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melayani Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, 

pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat 

kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun 

kegiatan dalam sektor publik. 

 

Transparansi publik mensyaratkan bahwa setiap pejabat publik berkewajiban 

membuka ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan 

publik (khususnya menyangkut dengan pengelolaan sumber daya publik) dengan 

membuka akses dan memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak 

diskriminatif, baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat. Proses ini 

dimaknai sebagai  sebuah kerja birokrasi yang tidak melakukan upaya-upaya 

untuk memanipulasi kebutuhan rakyat artinya proses checks and balances tersebut 

terbuka untuk masyarakat  dan media massa adalah sarana yang tepat untuk 

melakukan proses transparansi artinya kerja-kerja birokrasi pemerintah harus 

menyentuh semua lapisan masyarakat secara informatif. 

 

 

Indikator pertama dari pemahaman terhadap prinsip transparansi menyangkut 

penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan 

tanggung jawab. Sekalipun sudah ada peraturan tentang Standar Pelayanan 

Minimal,  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu ternyata masyarakat 

masih banyak yang tidak mengetahuinya. Publikasi kebijakan tersebut tidak 

merata dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah. 

 

 

Indikator yang kedua yaitu kemudahan akses informasi antara lain terkait dengan  

informasi tentang anggaran, waktu, pihak-pihak yang terlibat dan tujuan proyek 
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suatu instansi Pemerintah Daerah. Permasalahan tersebut dapat dijawab dengan 

keberadaan website pemerintahan (e-government) dalam rangka pemberian 

informasi tentang kebijakan daerah sekaligus dalam melakukan pelayanan umum, 

kerjasama antar unit kerja dalam mengantisipasi keterbatasan keuangan, 

keberadaan mekanisme yang menjamin keterbukaan, standarisasi dan kesetaraan 

dari semua proses pelayanan umum. Akan tetapi di pihak lain, Pemerintah 

Kabupaten Pringsewu belum siap dengan hal tersebut dikarenakan minimnya 

sumber daya seperti personil, dana, sarana dan prasarana mengakibatkan sulitnya 

mengimplementasikan pusat informasi, telepon bebas pulsa dan Instruksi Presiden 

Nomor 3 Tahun 2003 tentang E-Government.   

 

Indikator lain yang digunakan adalah menyusun suatu mekanisme pengaduan jika 

ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap. Untuk 

hal semacam ini dapat dilakukan tindakan preventif dengan  keberadaan 

mekanisme yang memfasilitasi keluhan masyarakat, baik pelaporan maupun 

penyebarannya terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur di dalam 

penyelenggaraan pelayanan umum, kejelasan informasi pembiayaan dalam 

penyelenggaraan pelayanan umum untuk menghindari adanya manipulasi 

pembiayaan, keberadaan aturan tentang publikasi obligasi yang dapat dapat 

diberitahukan kepada masyarakat, seperti tupoksi, kinerja, rancangan kerja, serta 

standar operasional dan prosedural. Meningkatkan arus informasi melalui kerja 

sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah dalam mempublikasikan 

informasi juga dapat dijadikan sebagai indikator pemahaman terhadap prinsip 

transparansi. Hal ini juga terkait dengan adanya nilai pembatasan yang jelas antara 

jenis informasi yang boleh atau tidak boleh diketahui oleh publik, termasuk 
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bagaimana cara mendapatkan informasi dan lama waktu untuk mendapatkan 

informasi, karena Pemerintah daerah cenderung menutupi informasi tentang 

anggaran padahal yang digunakan adalah uang rakyat. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman aparatur Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu terhadap prinsip transparansi mengacu pendapat Sumarto, 2004: antara 

lain: 

1. Belum adanya Peraturan daerah yang mengatur tentang mekanisme 

transparansi anggaran akibatnya tidak ada aturan main yang jelas untuk 

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran oleh instansi Pemerintah 

daerah setempat; 

2. Masih minimnya motivasi aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu 

untuk mewujudkan transparansi anggaran, disebabkan masih melekatnya 

kultur rezim Orde Baru yang belum dapat ditinggalkan. Hal ini dapat 

dilihat pada belum siapnya Pemerintah daerah mengimplementasikan 

sistem anggaran berbasis kinerja; 

3. Masih belum sempurnanya standar anggaran dan belanja instansi 

pemerintah yang normal (mekanisme penganggaran) sehingga belum 

mampu menyusun alokasi anggaran yang rasional dan transparan; 

4. Masih terdapat inefisiensi dan inefektivitas penggunaan anggaran, ini 

disebabkan karena aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu belum 

mampu  mengeksporasi sumber daya yang ada secara kreatif, inovatif dan 

bertanggung jawab; 
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5. Belum adanya standar operasional dan prosedural yang sempurna, 

sekalipun telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal 

tersebut. Selama ini belum terdapat standar pelayanan publik yang dapat 

menjadi ukuran bersama dalam menilai kinerja dari pemerintah. 

Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu masih menggunakan 

standar masing-masing dalam menilai pelayanan publik yang ada sehingga 

ukuran baik dan tidaknya sebuah pelayanan masih dalam posisi yang 

diametral (tidak jelas); 

6. Tingkat pendidikan, masa kerja, golongan/ruang serta pendidikan dan 

latihan kepemimpinan yang pernah diikuti selama ia menjadi seorang 

aparatur juga turut mempengaruhi pemahaman terhadap prinsip 

transparansi. 

 

Permasalahan tersebut dijawab dengan beberapa solusi diantaranya: 

a. Meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi serta penyebaran 

informasi pembangunan kepada masyarakat Kabupaten Pringsewu ; 

b. Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan perangkat penerangan dan 

media massa daerah, seperti Lampung Post, Radar Lampung, Lampung 

Express; 

c. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan aparatur kehumasan daerah 

untuk mengelola informasi di daerah. 

 

Pemahaman terhadap prinsip akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan 

transparansi untuk mewujudkan good governance bagi aparatur Pemerintah 

Kabupaten Pringsewu sampai dengan saat ini masih dalam “konteks utopia”, 
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karena masih banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat, baik melalui 

surat pembaca media massa lokal yang menyangkut prosedur dan mekanisme 

kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang 

akomodatif, kurang konsisten, keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana 

pelayanan sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) dan 

berakibat pada masih adanya pungutan liar.  

 

Hal tersebut di atas merupakan dampak dari tidak adanya kejelasan alur kerja 

aparat sebagai abdi negara dan abdi rakyat. Tegaknya prinsip-prinsip akuntabel, 

transparansi dan partisipasi masyarakat sebagai bentuk nyata dari pemahaman 

terhadap prinsip-prinsip good governance sebagai ruh dalam penyelenggaraan 

pemerintahan  (Widodo, 2001) akan terjadi jika: 

1. Adanya kejelasan terhadap prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi 

kesederhanaan alur pelayanan; 

2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang 

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 

pelayanannya; 

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas 

yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan 

tanggung jawabnya); 

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 
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5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 

pelayanan; 

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan 

yang dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan 

kepada masyarakat; 

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan 

dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan 

tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani; 

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah 

serta saling menghargai dan menghormati; 

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 

besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan; 

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 

dengan biaya yang telah ditetapkan; 

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan 

yang  bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman 

kepada penerima pelayanan; 

14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 

penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga 
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masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-

resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 

Sebagian besar aparatur Pemerntah Kabupaten Pringsewu sudah banyak 

mengetahui tugas pokok dan fungsinya masing-masing, akan tetapi karena 

kurangnya kesadaran yang datang dari dalam diri si aparatur itu sendiri maka 

tugas pokok dan fungsinya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini 

berarti faktor etika pemerintahan memainkan peranan yang sangat penting, karena 

menyangkut kekuatan normatif yang bergerak dari dalam diri aparat sendiri untuk 

mengendalikan perilaku seseorang ataupun sekelompok orang.  

 

Etika dalam keadaan seperti itu diwujudkan dalam  bentuk sikap yang toleran, 

tidak berpura-pura, tidak arogan, tidak melakukan kebohongan publik, tidak 

manipulatif, dan berbagai tindakan yang tidak baik lainnya, sehingga kebijakan 

pemerintahan yang dihasilkan akan berorientasi pada kepentingan dan 

kesejahteraan rakyat, bukan berorientasi pada kehendak atau keinginan penguasa.  

Etika akan memperlihatkan tradisi kerja sebagai ciri dari profesionalisme aparatur 

(Sumarto, 2004). Adapun ciri-ciri tersebut yaitu: 

1. Berdasarkan etika, jika seorang aparatur tidak mempunyai kontribusi yang 

nyata, maka seorang aparatur akan berprinsip bahwa biarpun posisinya 

hanya sebagai “baut kecil” namun keberadaannya dapat mempengaruhi 

sistem atau mempengaruhi keseimbangan. Mereka yang tergolong dalam 

kelompok ini disebut dengan kelompok Kecanduan Kerja atau Work 

Addicts, yaitu aparatur yang gila kerja karena dengan bisa merasa berbuat, 

apapun juga yang akan dikerjakannya, sekecil apapun kontribusinya akan 

mendapatkan kepuasan kerja. Bahkan mereka akan merasa berdosa jika 
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tidak bisa hadir atau masuk kerja. Mereka memiliki sifat yang ingin selalu 

dimotivasi dalam lingkungan kerjanya, dalam menyeimbangkan antara 

kerja dan keluarga, masih fluktuatif, kondisional, tergantung pada 

kebijakan yang dibuat; 

2. Berdasarkan etika, jika seorang aparatur hanya sekadar memberikan 

sumbang kata maka seorang aparatur akan bermotto kalau bisa dan kalau 

perlu memberi warna pada sistem. Aparat yang tergolong dalam kelompok 

dengan ciri seperti ini disebut dengan kelompok Bersemangat Kerja atau 

Work Enthusiasts, yaitu aparatur yang gila kerja, sangat bersemangat 

terhadap pekerjaan mereka. Mereka memiliki sifat moderat dan masih 

peduli pada dimensi keseimbangan kerja dengan keluarga, mampu 

membentuk keakraban dan solidaritas dengan tim kerja, inklusif. Jika 

aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu berada dalam kelompok ini, 

maka mekanisme reward and punishment akan berjalan secara efektif; 

3. Berdasarkan etika, jika tidak bisa memberikan yang terbaik dari ukuran 

daya pikir, waktu, sistematika kerja, maka seorang aparatur akan 

berasaskan bahwa mereka selalu akan berorientasi pada proses dan hasil. 

Aparat yang tergolong dalam kelompok dengan ciri seperti ini disebut 

dengan kelompok Pecandu Bersemangat atau Enthusiastic Addicts, yaitu 

aparatur yang gila kerja karena dampak dari posisi sebagai penentu 

kebijakan. Mereka diposisikan dalam kondisi seolah-olah tidak ada pilihan 

antara kerja dan keluarga. 

 

Kemungkinan-kemungkinan yang ada dan dapat terjadi pada kepemahaman 

aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu terhadap prinsip-prinsip good 
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governance yaitu (1) aparatur tahu karena dia memang tahu, (2) aparatur tahu tapi 

seolah-olah dia tidak tahu, (3) aparatur tidak tahu karena memang dia tidak tahu, 

dan (4) aparatur tidak tahu tapi seolah-olah tahu.  

 

 

 

Terlihat jelas bahwa pemahaman aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu 

terhadap prinsip-prinsip utama good governance dapat dikatakan masih lemah. 

Tidak heran jika kinerjanya dinilai buruk oleh masyarakat, karena tanpa adanya 

pemahaman yang integral antara teori dan praktiknya maka aparatur akan 

menemukan dirinya terombang-ambing diantara perubahan yang terjadi di 

sekitarnya. Mereka tidak akan mampu untuk mengantisipasi segala masalah 

dengan cepat dan tanggap, sekalipun tidak semua aparatur demikian. Ingatlah 

bahwa yang jadi masalah bukan masalah tetapi yang jadi masalah adalah cara kita 

menyelesaikan masalah.  

 

Pemahaman aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu terhadap prinsip-prinsip 

good governance ternyata sangat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan 

pelayanan umum yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah yang 

seharusnya selama ini tidak hanya menganggap masyarakat sebagai customer 

tetapi juga sebagai citizen.  

 

Rendahnya kinerja PNS juga berkaitan dengan tingkat pendidikan formal mereka. 

Tujuh puluh dua persen dari seluruh PNS adalah lulusan Sekolah Menengah 

Atas/Sederajat (SMA/sederajat). Oleh sebab itu, masih perlu dibina terus agar 

dapat mencapai tingkat produktivitas dan profesionalisme yang diharapkan. 
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Setiap individu aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu memang harus 

meningkatkan kualitasnya secara terus menerus agar mampu mempersiapkan 

dirinya menjadi aparatur yang profesional, yang mampu berpikir kreatif dan 

inovatif untuk mendayagunakan sumber-sumber kekayaan atau potensi yang ada 

di Kabupaten Pringsewu sebagai modal dasar pembangunan dalam rangka 

mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pringsewu sendiri. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka perlu diupayakan peningkatan profesionalisme aparatur 

Pemerintah Daerah Pringsewu melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, 

keahlian dan sikap disiplin yang tinggi.  

 

Profesionalisme yang dimaksud di sini adalah keterampilan yang didasarkan atas 

pengetahuan teoritis yang diperoleh melalui pendidikan tinggi dan latihan 

kemampuan yang diakui oleh rekan sejawatnya, memiliki ketaatan pada kode etik 

profesi dan memiliki nilai khusus yang diabadikan pada kemanusiaan. Ciri – ciri 

dari profesionalisme menurut Semana (1995) yaitu: 

1. Memerlukan persiapan atau pendidikan khusus; 

2. Memenuhi persyaratan yang telah dibebankan oleh pihak yang berwenang; 

3. Mendapat pengakuan dari masyarakat atau negara; 

4. Berkecakapan kerja (keahlian) sesuai dengan tugas khusus serta tuntutan 

dari jenis jabatannya; 

5. Menurut pendidikan yang terprogram secara relevan, sehingga 

terselenggara secara efektif dan efisien dengan tolak ukur yang standar; 

6. Berwawasan sosial, bersikap positif terhadap jabatan dan perannya serta 

bermotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya; 
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7. Memiliki kode etik yang harus dipenuhi; 

8. Mencintai profesinya dan memiliki etos kerja yang tinggi serta selalu 

meningkatkan diri dan karyanya. 

 

Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap profesionalisme aparatur 

mengenai fungsi dan perannya maka diharapkan akan dapat melaksanakan 

pekerjaannya dengan baik secara terus menerus dan berkesinambungan, apalagi 

menurut UU Nomor 43 Tahun 1999, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 

suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan 

kompetensi, prestasi kerja dengan tujuan untuk menjamin obyektifitas, keadilan 

dan transparansi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa 

serta menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, dengan melepaskan 

diri dari belenggu politisasi dan menetralisasi dirinya dari partai politik (Ari 

Dwipayana, 2003) dengan cara: 

1. Aparatur tidak boleh menyerahkan penyelenggaraan program pemerintah 

baik dalam tataran pelaksanaan maupun pemantauan kepada suatu partai 

politik atau politisinya; 

2. Aparatur tidak boleh menggunakan waktu kerja (jam dinas), fasilitas 

kantor dan anggaran kantor untuk kepentingan suatu partai politik; 

3. Aparatur tidak boleh memasang satu atau lebih atribut partai politik pada 

kantor, gedung dan kendaraan miliki negara; 

4. Aparatur tidak boleh memberikan pernyataan secara terbuka kepada umum 

tentang partai politik, baik berupa dukungan ataupun kritik di luar 

bidangnya; 
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5. Aparatur tidak boleh memberikan keistimewaan atau melakukan 

diskriminasi terhadap suatu partai politik dalam memberikan izin, 

pelayanan administratif, pengolahan dan pemberian informasi, 

memobilisasi atau mengintimidasi seseorang, penegakan hukum, 

perlindungan dan pengayoman keamanan dan ketertiban terhadap suatu 

partai politik tertentu saja; 

6. Aparatur tidak boleh menggunakan program dan anggaran pembangunan 

dari APBN/APBD atau sumber keuangan milik negara yang lain untuk 

kepentingan salah satu partai politik pada saat apapun, apalagi saat 

kampanye. 

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, proses perekruitmenan sebagai 

salah satu faktor penilaian terhadap tinggi atau rendahnya profesionalisme 

aparatur dapat dikatakan baik apabila perekruitmenan tersebut didasarkan pada 

kualifikasi pendidikan yang dimilikinya, dengan proses yang merit system 

(berdasarkan  pada kompetensi/keahlian dan latar belakang pendidikan) bukan 

spoil system (berdasarkan kedekatan emosional). Kompetensi yang dimaksud 

adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan 

tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Menurut Covey, Roger, dan 

Rebbec (dalam Sumarto, 2004) kompetensi mencakup: 

a. Kompetensi teknis, artinya pengetahuan dan keahlian untuk mencapai 

hasil yang telah disepakati, kemampuan untuk memikirkan persoalan dan 

mencari alternatif baru; 
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b. Kompetensi konseptual, artinya kemampuan melihat gambaran untuk 

menguji berbagai pengandaian dan mengubah perspektif; 

c. Kompetensi untuk hidup dalam ketergantungan, artinya kemampuan untuk 

berinteraksi secara efektif dengan orang lain, termasuk kemampuan 

mendengar, berkomunikasi, mendapat alternatif lain, kemampuan untuk 

melihat dan beroperasi secara efektif dalam organisasi. 

 

Standar penilaian kinerja yang digunakan, meliputi  aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Aspek kuantitas, menggambarkan kesepakatan tentang jumlah barang 

yang dihasilkan, atau jumlah pelayanan atau jasa yang diberikan dalam 

pelaksanaan suatu tugas pokok seorang aparatur pada periode tertentu; 

2. Aspek kualitas, menggambarkan kesempatan tentang mutu barang yang 

dihasilkan, atau pelayanan/jasa yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 

tugas pokok seorang aparatur pada periode tertentu; 

3. Aspek waktu, menggambarkan kesempatan tentang lamanya seorang 

aparatur menghasilkan jumlah barang dan pelayanan dengan kualitas yang 

telah disepakati, dalam pelaksanaan tugas pokoknya; 

4. Aspek biaya, menggambarkan kesepakatan tentang besarnya anggaran 

yang digunakan seorang aparatur untuk menghasilkan jumlah barang dan 

memberikan pelayanan dengan kualitas yang telah ditentukan dengan 

pelaksanaan tugas pokoknya.  

 

Hal ini semakin mematangkan persepsi masyarakat yang tidak lagi percaya 

kepada pemerintah dan tidak perlu heran ketika masyarakat banyak yang 

mengeluhkan kinerja pemerintah daerah. Padahal selama ini masyarakat 
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mengharapkan pelayanan umum yang efektif, efisien dan ekonomis bukan seperti 

yang sebaliknya, berbelit-belit, diperlambat, boros, dan lain-lain yang terkait 

dengan aspek ketepatan waktu, aspek keterjangkauan lokasi instansi, aspek 

keberadaan pegawai/aparat pemerintah pada saat jam kerja, aspek ketepatan 

pelayanan, aspek keramahtamahan pegawai dalam pelayanan, aspek kejelasan 

informasi pelayanan, aspek kondisi dan keamanan fasilitas pelayanan, aspek 

keterampilan pegawai saat memberikan pelayanan.  

 

Sekalipun demikian, ternyata kebijakan pemerintah yang diambil dapat 

dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan yang pada akhirnya akan 

menghasilkan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan ekonomis (dapat dilihat 

pada LAKIP). Sampai saat ini tidak ada masalah yang berarti dalam komposisi 

kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, terkait dengan 

masalah profesionalisme. 

 

Keberadaan aparatur yang  profesional ini diharapkan akan menjamin 

terwujudnya good governance, tentunya merupakan pemikiran yang patut 

diluruskan. Apabila kualitas dan sistem birokrasinya masih dijalankan seperti saat 

ini, hanya sedikit perubahan yang dapat diharapkan. Sumber daya manusia yang 

akan ditempatkan minimal harus (Sumarto,2004): 

1. Mempunyai integritas yang bersih yang dapat dilihat dari track record 

aparatur yang bersangkutan; 

2. Mempunyai kemampuan manajerial dan subtantif serta motivasi untuk 

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan; 
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3. Memiliki pemahaman yang berwawasan public service, yang 

mengutamakan kepentingan masyarakat; 

4. Mengambil keputusan secara transparan dan obyektif; 

5. Memperhatikan public opinion (opini publik) dalam pengambilan 

keputusannya. 

 

Good governance merupakan sebuah bentuk ideal mekanisme, praktik dan tata 

cara pemerintah dalam mengatur dan memecahkan masalah-masalah publik. 

Inilah bentuk pemerintahan yang paling diidam-idamkan oleh setiap bangsa dan 

negara. Good governance hanya bisa tercipta apabila dua kekuatan saling 

mendukung, yakni warga yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran, 

dan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan diri 

dalam segala persoalan. Berbicara mengenai kepemerintahan yang baik, sangat 

mudah ketimbang melaksanakannya.  

Banyak sekali "komentator" hukum dan pemerintahan yang berbicara mengenai 

hal tersebut, tapi pada kenyataannya ketika mereka terlibat di dalamnya atau 

masuk dalam sistem mereka tidak dapat melaksanakan apa yang pernah ia 

komentari No Action Talk Only (NATO). Kadangkala ia lebih buruk. Apabila 

ingin mewujudkan kepemerintahan yang baik mulailah dari diri sendiri dulu, baru 

kita mengajak orang lain. Ingat mulai dari diri sendiri dulu. Ada sebuah filsafat 

China Kuno yang kurang lebih seperti ini artinya : Jadi Raja jadilah Raja yang 

baik. Jadi Menteri jadilah Menteri yang baik. Jadi Ayah jadilah Ayah yang baik. 

Jadi anak jadilah anak yang baik. Good governance merupakan wacana yang 

selalu mudah didengungkan, didiskusikan dan dijadikan ikon kampanye politik, 
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tetapi masih tidak dimengerti dan jauh dari greget pelaksanaan yang meluas, 

efektif dan konsisten. Melalui dukungan supra struktur dan infra struktur yang 

baik maka masyarakat Kabupaten Pringsewu akan mencapai kemakmuran yang 

dicita – citakan. 

Adanya penguatan peran pemerintah – swasta – masyarakat saat ini jika 

diterapkan secara proporsional dan konsisten akan memperoleh dampak yang baik 

bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bila kita melihat 

pengalaman pada masa lalu, kondisi tata pemerintahan Indonesia memberikan 

kekuasaan yang sangat kuat terhadap pemerintah, sedangkan peran masyarakat 

(rakyat) sangat lemah. Bahkan birokrasi pun didominasi oleh orang-orang partai 

politik, oleh karena itu birokrasi cenderung digunakan sebagai alat politik bukan 

sebagai pelaksana kebijaksanaan negara.  

 

Sedangkan pada masa reformasi yang terjadi adalah kebalikannya yaitu kuatnya 

peran masyarakat dan lemahnya kedudukan Pemerintah, yang ditandai dengan 

kompleksnya tuntutan yang ditujukan rakyat kepada pemerintah dan dijadikannya 

tuntutan tersebut sebagai agenda reformasi yang ditetapkan dengan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Implikasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan 

merupakan kewajiban setiap tingkat pemerintahan dari Desa sampai Provinsi 

untuk segera dilaksanakannya termasuk oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu 

yang terintegrasi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan 

manajemen pemerintahan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu sampai 

saat ini dinilai belum optimal. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan 
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dapat dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan umum yang 

dilakukan oleh aparatur pemerintah Kabupaten Pringsewu. Misalnya saja dalam 

bidang kesehatan, pelanggan yang menggunakan Kartu Askes akan lebih 

dikesampingkan terlebih dahulu, dalam bidang kependudukan banyak masyarakat 

yang harus membayar di luar ketentuan peraturan yang ada untuk membuat Kartu 

Tanda Penduduk (KTP).  

 

 

Evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus terus dioptimalkan sehingga akan 

membentuk birokrasi pemerintahan sebagai mitra kerja masyarakat Kabupaten 

Pringsewu. Oleh karena organisasi pemerintah sebagai organisasi pembelajar 

membutuhkan suatu awal yang paling mendasar dari berdirinya pemerintahan 

yang baik, bersih dan mempunyai legitimasi yang kuat, sehingga tidak lagi 

menyerahkan perumusan kebijakan publik di segelintir tangan yang kadang-

kadang merupakan invisible hands, dan memecahkan masalah dengan dilandasi 

pragmatisme yang tinggi, dengan mengabaikan peran diskursus publik dan 

kontribusi masyarakat sipil.  
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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan  

 

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:  

1. Pemahaman aparatur Pemerintah Daerah kabupaten Pringsewu terhadap 

prinsip-prinsip good governance secara kognitif (pengetahuan) yang 

mencakup kemampuan untuk berpikir, mengetahui dan memecahkan 

masalah seperti pengetahuan komprehensif, aplikatif, analisis, dan 

pengetahuan evaluative masih kurang.  

2. Pemahaman secara kognitif lebih banyak diperoleh setelah mereka 

menjadi seorang public service, yaitu melalui pendidikan dan latihan 

kepemimpinan;  

 

6.2 Saran 

 

Adapun saran-saran yang dapat penulis utarakan adalah sebagai berikut: 

a. Karena masih kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip tata 

pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu 

harus menyiapkan sumber daya aparatur secara profesional yang mengerti 

tugas pokok dan fungsinya melalui sosialisasi dan teknik deskripsi jabatan. 

b. Diperbanyak pelatihan teknis yang berkaitan dengan tata pemerintahan 

yang baik. Sosialisasi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik kepada 

setiap satuan kerja baik yang bersifat kogninif maupun afektif. 

c. Peningkatan jenjang pendidikan aparatur ke jenjang strata dua secara 

regular tiap tahun dengan memberikan beasiswa yang dianggarkan  dalam 
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APBD. Seleksi aparatur yang bisa ikut ke jenjang strata 2 berdasarkan 

merit system. 
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