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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pemerintahan 

Menurut R. Mac Iver (dalam Inu Kencana Syafiie, 2003:135), pemerintah 

itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, 

bagaimana manusia itu bisa diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintah 

sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada. 

Sedangkan menurut Samuel E Ward Finer (dalam Inu Kencana Syafiie, 

2003:135), pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (proses), 

wilyah negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah 

(the duty), dan cara, metode serta sistem (manner, method, and system) dari 

pemerintah terhadap masyarakatnya. 

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu 

sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. 

Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk 

melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang mungkin setiap anggota 

masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai 

kemajuan bersama. Menurut Rasyid (dalam Muhadam Labolo, 2011:35). 

Dengan demikian pemerintah dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting 

seperti kegiatan struktur fungsional, maupun tugas kewenangan. Kegiatan 

pemerintah berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada 

kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan negara, 

serta demi tujuan negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai 
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seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara 

fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan negara. 

Sementara itu, tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas 

dan kewenangan negara yang dilakukan oleh pemerintah. 

Sedangkan menurut Ndraha (2005:57) pemerintah adalah segenap alat 

perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai 

alat untuk mencapai tujuan negara. 

Semua negara pada hakikatnya memiliki keinginan untuk membentuk 

pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat tidaklah sekedar diukur dari 

adanya kekuatan militer yang banyak dan terlatih, tetapi lebih dari itu adalah 

seberapa besar akseptabilitas masyarakat dalam menyokong penyelenggaraan 

pemerintah dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terkait dengan 

upaya pelayanan itu, maka pemerintah menggunakan aparaturnya yang disebut 

birokrasi, baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah. Pelayanan pada level 

daerah merupakan wujud dari pemencaran kekuasaan yang sedemikian besar ke 

tingkat yang lebih rendah melalui cara desentarlisasi.  

2.2  Fungsi Pemerintahan 

Rasyid (dalam Muhadam Labolo, 2011:32) membagi fungsi pemerintahan 

menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public service), pembangunan 

(development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). Rasyid 

mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah 

pemerintahannya. Artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat 

tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintah itu sendiri. Jika pemerintah 
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dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Maka pelaksanaan fungsi pengaturan, 

yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, 

dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga 

menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya 

tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat. Pemberdayaaan juga 

akan mendorong kemandirian masyarakat dalam pembangunan akan menciptakan 

kemakmuran dalam masyarakat. 

Ndraha menjelaskan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu 

fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi 

pemberdayaan. Fungsi primer yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa 

publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan 

layanan birokrasi. Sedangkan fungsi sekunder, yaitu sebagai provider kebutuhan 

yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri 

karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan 

sarana dan prasarana. 

Fungsi primer secara terus-menerus berjalan dan berhubungan positif 

dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka 

semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. sebaliknya fungsi sekunder 

berhubungan berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. 

Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder 

pemerintah dari pengaturan ke pengendalian. (Menurut Taliziduhu Ndraha, 

2005:58)  
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Terkait dengan pelayanan Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek 

pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. pelayanan 

dikelompokkan menjadi pelayanan sipil dan jasa publik. Pelayanan sipil bersifat 

pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang perorangan, pribadi atau privat. 

Hal ini kemudian menjadikan pemerintahan sebagai subjek dalam melindungi 

pemenuhan kebutuhan dan tuntutan setiap orang dalam pelayanan sipil dan jasa 

publik. Peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan 

lain sebagainya. Berdasarkan kondisi dam situasi masyarakat seperti itu, maka 

untuk melayani kepentingan masyarakat dalam berbagai bidang dibentuklah 

satuan wilayah pemerintahan terendah yang secara fungsional dapat 

melaksanakan pelayanan kepada mayarakat. 

2.3 Pemerintah Kecamatan 

Kecamatan adalah wilayah administratif di indonesia di bawah kabupaten 

atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagaimana perangkat daerah 

kabupaten/kota (PP. 19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan merupakan perangkat 

daerah kabupaten/kota sebagai pelaksanaan teknis kewilayahan yang mempunyai 

wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. 

Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu 

sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Wilayah kecamatan merupakan gabungan 

dari beberapa desa dan atau kelurahan. Berbeda dengan kepala desa dan lurah, 

kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Dalam menjalankan tugasnya camat 

dibantu oleh sekertaris camat (sekcam). 
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Tugas camat sebagai berikut : 

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum; 

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan; 

d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan 

fasilitas pelayanan; 

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dari semua kegiatan 

pemerintahan di tingkat kecamatan; 

f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa atau kelurahan; 

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya. Juga yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa 

dan atau kelurahan. 

Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekertaris daerah 

kabupaten/kota. Seorang camat harus berasal dari pegawai negeri sipil yang 

menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan. Dalam 

menjalankan tugasnya, camat dibantu perangkat kecamatan. Perangkat kecamatan 

bertanggung jawab kepada camat. Camat harus mempertanggungjawabkan tugas-

tugasnya kepada bupati/walikota melalui sekertaris daerah kabupaten/kota. 

Dengan demikian, camat tidak dapat bertindak dan berperilaku secara sewenang-

wenang dalam menjalankan tugasnya. 
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Camat merupakan kepala wilayah kecamatan. Tugas camat adalah 

menjalankan sebagian wewenang bupati atau walikota yang dilimpahkan kepada 

camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Misalnya, pembangunan 

sekolah, pemeliharaan jalan kecamatan, pemberdayaan masyarakat, dan sumber 

daya kecamatan. 

2.4  Good Governance 

Good governance berasal dari bahasa inggris yaitu good yang berarti baik 

dan juga governance yang berarti pemerintah. Good dalam good governance 

memiliki dua pengertian yaitu nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan 

kehendak rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan 

berkelanjutan dan juga keadilan sosial. 

Secara terminologis governance dimengerti sebagai kepemerintahan, 

sehingga banyak yang beranggapan bahwa governance adalah sinonim dari 

goverment. Interprestasi dan praktek-praktek governance lebih mengacu pada 

prilaku dan kapasitas pemerintah (Hatifah, 2003:2). Governance disini dapat 

diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga 

mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. 

Istilah governance sekarang mendorong para ilmuan politik untuk tidak 

sekedar memperhatikan pemerintah sebagai lembaga, melainkan juga pemerintah 

sebagai proses multi arah, yaitu proses pemerintah yang melibatkan pemerintah 

dengan unsur-unsur di luar pemerintah. Menurut Leftwich, Rhodes (dalam 

Dwipayana, 2003:8) Governance adalah bentuk interaksi antara negara dan 

masyarakat sipil. 
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Menurut Osborn dan Gaebler (dalam Abidarin Rosidi, dkk, 2013:2) 

mendefenisikan governance sebagai proses di mana kita memecahkan masalah 

kita bersama dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Effendi (dalam Surjadi, 2009:99) istilah governence (tata pemerintahan) 

lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antara elemen 

yang ada, yaitu pola hubungan antara pemerintah, kelembagaan politik, 

kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan 

kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan. Dengan 

demikian, cakupan governance (tata pemerintahan) lebih luas dibandingkan 

dengan government (pemerintah), karena unsur yang terlibat dalam governance 

mencakup semua kelembagaan yang ada, termasuk didalamnya ada unsur 

pemerintah atau government. perbedaan yang paling pokok terletak pada 

bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi 

dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep government berkonotasi peranan 

pemerintah yang lebih dominan penyelenggaraan berbagai otoritas tersebut; 

sedangkan dalam governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa 

mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah 

yang dihadapi masyarakat. 

Sedangkan menurut Healy dan Robinson (dalam Istianto, 2011:89) 

mengatakan bahwa good governance bermakna tingkat efektivitas organisasi yang 

tinggi dalam hubungan dengan formulasi kebijakan dan kebijakan yang 

senyatanya dilaksanakan, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan 
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konstribusinya pada pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah 

yang baik juga bermakna akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keterbukaan. 

Dan menurut UNDP dalam (Thoha, 2007:62), istilah good governance 

menunjukkan suatu proses dimana rakyat  bisa mengatur ekonominya, institusi 

dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk 

membangun, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk 

kesejahteraan rakyatnya. 

Dengan demikian jelas sekali, bahwa kemampuan suatu negara mencapai 

tujuan-tujuan pembangunan itu sangat tergantung pada  kualitas tata 

kepemerintahannya dimana pemerintah melakukan interaksi dengan organisasi-

organisasi komersial dan civil society.  

Dalam konsep governance paling dasar, disebutkan ada tiga stakeholder 

utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu 

state (negara atau pemerintah), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), 

dan society (masyarakat). (Dalam Sumarto, 2009:112)  

a. State (negara atau pemerintah) 

Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum 

yang kondusif.  Untuk membangun good governance, dibutuhkan 

perubahan yang menuntut adanya ciri kepemimpinan pada masing-masing 

pihak yang memungkinkan terbangunnya partnership diantara 

stakeholder. Partnership adalah hubungan kerja sama atas dasar 

kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian untuk mencapai tujuan 

bersama. Dalam good governance pemerintah harus lebih dekat dengan 
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warga dan lebih melibatkan warga dalam setiap keputusan atau tindakan 

yang diambil.  

b. Private sector (sektor swasta atau dunia usaha) 

Salah satu unsur stakeholder lain yang penting dalam mewujudkan good 

governance adalah sektor swasta. Dalam good governance, sektor swasta 

adalah kelompok yang sama pentingnya dengan pemerintah maupun civil 

society. Peranan sektor swasta ini ialah menciptakan pekerjaan dan 

pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah.  

c. Society (masyarakat) 

Dalam stakeholder ini, masyarakat berperan dalam membangun interaksi 

sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan 

politik.  

Ketiga unsur good governance diatas dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

  

 

Gambar hubungan antar sektor ( UNDP dalam Thoha : 2007) 

Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. 

Kesamaan derajat ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan tata 

kepemerintahan yang baik. Jika kesamaan derajat itu tidak sebanding, atau tidak 

terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata kepemerintahan yang baik tersebut. 

Sektor 

swasta 

Rakyat 

(society) 

Pemerintah 
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Sedarmayanti (2004:4), mengatakan pada dasarnya unsur-unsur dalam 

pemerintahan (governance stakeholders) dapat dikelompokkan menjadi tiga 

kategori: 

a. Negara/pemerintah, konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah 

kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor 

swasta dan kelembagaan masyarakat madani. 

b. Sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang 

aktif dalam interaksi dalam system pasar, seperti: industri pengolahan 

perdagangan, perbankkan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor 

informal. 

c. Masyarakat madani, kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan 

pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah 

dan perseorangan, yang mencakup imperseorangan maupun kelompok 

masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. 

Didalam tatanan kepemerintahan yang demokratis, komponen rakyat (civil 

society) harus memperoleh peran yang utama. Hal ini didorong oleh suatu 

kenyataan bahwa dalam sistem yang demokratis itu kekuasaan tidak hanya berada 

di penguasa melainkan berada di tangan rakyat. Demikian juga peran sektor 

swasta atau business sangat mendukung terciptanya proses keseimbangan 

kekuasaan yang berlangsung dalam tata kepemerintahan yang baik. 

Good Governance dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh dua 

unsur yang saling terkait, antara negara dan masyarakat madani yang didalamnya 

terdapat sektor swasta. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk 
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mengubah pola pelayanan publik dari prespektif birokrasi elitis menjadi birokrasi 

populasi. Birokrasi populasi adalah tata kelola pemerintahan yang berorientasi 

melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. 

2.5 Prinsip-Prinsip Good Governance 

Menurut Tamim dalam (Istianto, 2011:88), terdapat enam prinsip dalam 

melaksanakan “tata kelola” kepemerintahan yang baik yang menunjukkan bahwa 

suatu pemerintahan memenuhi kriteria Good Governance, sebagai berikut : 

1. Competence, artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah 

harus dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas dan 

kompetensi birokrasi. Untuk itu, setiap penjabat yang dipilih dan 

ditunjuk untuk menduduki suatu jabatan pemerintah daerah harus 

benar-benar orang yang memiliki kompetensi dilihat dari semua aspek 

penilaian, baik dari segi pendidikan/keahlian, pengalaman, moralitas, 

dedikasi, maupun aspek-aspek lainnya. 

2. Transparancy, artinya setiap proses pengambilan kebijakan publik dan 

pelaksanaan seluruh fungsi pemerintahan harus diimplementasikan 

dengan mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan. Kemudahan akses 

terhadap informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai 

penyelenggaraan pemerintah oleh birokrasi daerah merupakan hak 

yang harus dijunjung tinggi. Dukungan teknologi informasi dengan 

intensif merupakan bentuk transparansi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Jika dukungan terhadap upaya membangun apa yang 

disebut E-goverment maka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 
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pemerintahan akan tumbuh dengan pesat. Keterbukaan merupakan 

kunci bagi “kepercayaan publik” terhadap pemerintah, sehingga 

kepercayaan masyarakat semakin meningkat maka pemerintahan akan 

semakin kuat. 

3. Accountability, artinya bahwa setiap tugas dan tanggung jawab 

pemerintahan daerah harus diselenggarakan dengan cara yang terbaik 

dengan pemanfaatan sumber daya yang efisien demi keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintah di daerah, karena setiap kebijakan dan 

tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan ke hadapan 

publik maupun di kaca mata hukum. 

4. Participation, artinya satu prinsip dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang penting dan strategis adalah partisipasi. Apabila 

partisipasi masyarakat tumbuh dan berkembang secara optimal, maka 

akselerasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah niscaya 

akan terpelihara dan terjaga serta bermanfaat bagi kepentingan dan 

kebutuhan masyarakat luas. Keterlibatan masyarakat dalam semua 

aspek kegiatan pemerintah yang notabene untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat sudah barang tentu mudah terwujud, sebab beban 

pemerintah yang berat dalam “mengurus” kepentingan publik akan 

terasa lebih ringan. Paradigma dalam pelaksanaan “tata kelola” 

kepemerintahan yang baik adalah salah satunya “partisipasi” yakni 

dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal 

pembangunan harus melibatkan para stake holder yaitu: pemerintah 
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swasta dan masyarakat itu sendiri. Jika ketiga stake holder tersebut 

lebih terintegrasi dalam kegiatan penyelenggaraan “pelayanan publik”, 

maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. 

5. Rule of Law, artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

jelas. Untuk itu perlu dijamin adanya kepastian hukum dan penegakan 

hukum yang merupakan prasyarat keberhasilan dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepastian dan penegakan hukum 

dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu hal yang tidak bisa ditawar 

lagi, karena pada hakikatnya peran dan fungsi pemerintah adalah 

dalam rangka melaksanakan kebijakan dalam peraturan perundangan 

yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. 

6. Social justice, artinya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 

implementasinya harus menjamin penerapan prinsip kesetaraan dan 

keadilan bagi anggota masyarakat. Tanpa adanya hal tersebut, 

masyarakat tidak akan turut mendukung kebijakan dan program 

pemerintah.  

Kunci utama untuk memahami good governance adalah pemahaman atas 

prinsip-prinsip didalamnya. Menyadari pentingnya masalah ini, Lembaga 

Administrasi Negara (LAN), merumuskan karakteristik good governance yang 

harus dicapai adalah : 
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1. Partisipasi (participation) 

Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat 

dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga 

perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Bentuk 

partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokratis yakni 

kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. 

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek 

pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainya 

selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi. 

2. Penegakan Hukum 

Asas penegakan hukum adalah pengelolaan yang profesional harus 

didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Tanpa ditopang oleh 

sebuah aturan hukum dan penegakannya secara konsekuen, partisipasi 

publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anartis. Publik 

membutuhkan ketegasan dan kepastian hukum. Tanpa kepastian dan 

aturan hukum, proses politik tidak  akan berjalan dan tertata dengan baik. 

3. Transparansi  

Asas transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya 

good and clean governance. Akibat tidak adanya prinsip transparansi ini, 

menurut banyak ahli, indonesia telah terjerembab ke dalam kubangan 

korupsi yang sangat parah. Untuk tidak mengulangi pengalaman 

pengalaman masa lalu dalam pengelolaan kebijakan publik, khusunya 
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bidang ekonomi, pemerintah disemua tingkatan harus menerapkan prinsip 

transparansi dalam proses kebijakan publik. 

4. Responsif  

Asas responsif adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good 

governance bahwa pemerintahan harus tanggap terhadap persoalan-

persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan 

masyarakatnya, bukan menunggu mereka menyampaikan keinginan-

keinginanya, tetapi pemerintah harus proaktif mempelajari dan 

menganlisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 

5. Konsensus 

Asas konsesus adalah bahwa keputusan apa pun harus dilakukan 

melalui proses musyawarah melalui konsesus. Cara pengambilan 

keputusan konsesus, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian 

besar pihak, cara ini akan mengikat sebagian besar komponen yang 

bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa terhadap semua yang 

terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. 

6. Kesetaraan  

Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pe layanan 

publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah 

untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa 

mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial. 
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7. Efektivitas dan efisiensi 

Untuk menunjang asas-asas yang telah disebutkan diatas, 

pemerintah yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan 

efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. 

8. Akuntabilitas  

Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik 

terhadap masyarakat yang memberikan kewenangan untuk mengurusi 

kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk 

mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun 

netralitas sikapnya terhadap masyarakat. 

9. Visi strategis 

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk 

menghadapi masa yang akan datang. Kebijakan apa pun yang akan diambil 

saat ini, harus diperhitungkan akibatnya, tidak sekedar memiliki agenda 

strategis untuk masa yang akan datang. 

2.6 Pelayanan Publik 

Pelayanan Publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah 

satu tanggung jawab pemerintah  ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat 

kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara langsung dapat 

dijadikan tolak ukur dalam  menilai kualitas pemerintah. Pelayanan publik dalam 

perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai suatu proses 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual maupun 

kelompok. Pelayanan publik memiliki peranan penting dalam kehidupan 
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masyarakat saat ini dikarenakan tidak semua jasa atau pelayanan disediakan oleh 

pihak swasta, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan masyarakat yang tidak disediakan swasta tersebut. 

Dalam Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, 

mendefenisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. Adapun asas-asas pelayanan publik yang termuat dalam undang-undang 

tersebut meliputi : 

1. Kepentingan Umum 

 Yaitu pemberian pelayanan publik tidak boleh menutamakan kepentingan 

pribadi atau golongan. 

2. Kepastian Hukum 

 Yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan 

pelayanan.  

3. Kesamaan Hak 

 Yaitu pemberian pelayanan tidak mebedakan suku,ras, agama, golongan, 

gender, dan status ekonomi. 

4. Keseimbangan hak dan kewajiban 

 Yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus 

dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan 
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5. Keprofesionalan 

 Yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

bidang tugas 

6. Partisipatif 

 Yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 

 Yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil 

8. Keterbukaaan 

 Yaitu penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan 

memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 

9. Akuntabilitas 

 Yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat di 

pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 

 Yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta 

keadilan dalam pelayanan. 

11. Ketepatan waktu 

 Yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai 

dengan standar pelayanan. 
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12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan  

 Yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan 

terjangkau. 

Menurut UU No. 25 tahun 2009 tersebut, standar pelayanan adalah tolak 

ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada 

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, 

dan terukur. 

Sedangkan menurut Lewis dan Gilman (2005) dalam Hayat (2017:21), 

pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan 

secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. 

Menurut Rohman (2010:3) Pelayanan Publik adalah suatu pelayanan atau 

pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, 

baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini 

suatu pemerintahan. Dalam  pemerintahan pihak yang memberikan pelayanan 

adalah aparatur pemerintahan beserta segenap kelengkapan kelembagaannya. 

Sedangkan menurut Roth dalam Istianto (2011:106) Pelayanan Publik 

merupakan suatu pelayanan yang telah disediakan, jika untuk kepentingan public 

disediakan oleh pemerintah contohnya “museum” atau untuk pribadi yang 

menyediakan yaitu swasta contohnya “restaurant”. 

Sedangkan Menurut Sinambela (2006:5) Pelayanan Publik diartikan 

sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 
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mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan 

tatacara yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan defenisi diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa 

Pelayanan Publik adalah serangkaian proses untuk mencapai tujuan tertentu atau 

melaksanakan ketentuan perundang-undangan. 

Unsur-Unsur Pelayanan Publik 

Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai 

berikut (Kasmir,2006:34): 

a. Tersedianya karyawan yang baik. 

b. Terssedianya sarana dan prasarana yang baik. 

c. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga 

akhir. 

d. Mampu melayani secara cepat dan tepat. 

e. Mampu berkomunikasi. 

f. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi. 

g. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik. 

h. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan).  

Konsep Kualitas Pelayanan Publik 

Sinambela (2006; 6) menyatakan jika dihubungkan dengan administrasi 

publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata 

kualitas memiliki banyak defenisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang 

konvensional hingga yang lebih strategis. Defenisi konvensional dari kualitas 

biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti: 
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1. Kinerja (performance) 

2. Keandalan (reliability) 

3. Mudah dalam penggunaan (ease of use) 

4. Estetika (esthetics) 

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan 

masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima 

tercermin dari: 

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti; 

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentua peraturan perundang-undangan; 

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan  

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prisnsip 

efisiensi dan efektivitas; 

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspirasi 

kebutuhan, dan harapan masyarakat; 

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan deskriminasi dilihat 

dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, 

dan lain-lain; 
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6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 

Kualitas Pelayanan publik merupakan inti dari sebuah kinerja pelayanan. 

Kinerja pelayanan menjadi point penting dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. Kualitas pelayanan publik menjadi indicator keberhasilan pelayanan 

public yang diberikan. Kualitas pelayanan public yang baik menjadi barometer 

bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Hal itu juga mengindikasi kualitas sumber daya manusia yang baik, 

professional dan bertanggung jawab serta kompeten. Jika kualitas pelayanan 

publiknya baik, maka dapat dipastikan kinerja pelayanan yang dilakukan oleh 

aparatur pelayanan juga maksimal, (Hayat 2017;70).  

Menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Maulidiah (2014;109) 

bahwa ada lima Dimensi dalam menilai kualitas atau jasa pelayanan publik, yaitu: 

a. Tangibles, tercermin pada fasilitas fisik, peralatan, personil dan sarana 

komunikasi. 

b. Reliability, kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan secara 

terpercaya, dan tepat. 

c. Responsiviness, kemauan untuk membantu pelanggan dan menyediakan 

pelayanan yang tepat 

d. Assurance, pengetahuan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk 

menerima kepercayaan dan kerahasiaan. 
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e. Emphaty, perhatian individual diberikan oleh perusahaan kepada 

pelanggan. 

Sedangkan menurut Debhard dalam Sitorus (2009:61) mengatakan bahwa 

terdapat tujuh (7) faktor yang menentukan kualitas pelayanan publik yaitu: 

a. Kemudahan; 

b. Keamanan; 

c. Kehandalan, perhatian pada orang; 

d. Pemecahan masalah; 

e. Keadilan; 

f. Tanggung Jawab keuangan; 

g. Pengaruh masyarakat. 

Sedangkan dengan Moenir dalam Maulidiah (2014:107) dalam 

memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka organisasi publik atau 

pemerintah harus mengetahui dan memahami segala tuntutan, keinginan, harapan 

atau tingkat kepuasan dari pelanggan atau masyarakatnya. Secara praktis kualitas 

pelayanan publik akan terlaksana dengan baik dan dapat memuaskan masyarakat 

sebagai pelanggan apabila didukung oleh faktor-faktor antara lain: 

a. Kesadaran para pejabat, 

b. Kesadaran pimpinan dan pelaksana, 

c. Adanya peraturan yang memadai, 

d. Organisasi dengan mekanisme sistem yang cukup dinamis, 

e. Pendapatan pegawai yang cukup, 

f. Kemampuan dan keterampilan yang sesuai, 
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g. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik. 

Kualitas pelayanan telah diatur dalam suatu surat Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara, yakni KepMenPan No. 63 Tahun 2003 tentang 

pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, yang dalam hal ini terdiri dari 

10 (sepuluh) prinsip penyelenggaraan pelayanan umum yakni: 

a. Kesederhanaan  

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, 

mudah dimengerti dan dilaksanakan. 

b. Kejelasan 

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal: 

1. Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik. 

2. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

c. Kepastian waktu  

Pelaksanaan pelayanan public dapat diselesaikan dalam kurun waktu 

yang telah ditentukan. 

d. Akurasi 

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 

e. Keamanan 

Proses dan produk pelayanan public memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum. 
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f. Tanggung jawab  

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana  

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 

lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 

telekomunikasi dan informatika (telematika) 

h. Kemudahan akses  

Tempat dan lokasi sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau 

oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan 

informatika. 

i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 

Pemberi layanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta 

memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

j. Kenyamanan 

Lingkungan layanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu 

yang nyaman, bersih dan rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, 

tempat ibadah dan lain-lain.  

Pelayanan yang berkualitas merupakan sebagian tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapan. 
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Karena itu, tingkat kualitas adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang di 

rasakan dengan harapan dan menyangkut dengan keputusan. 

Bentuk Pelayanan Publik 

Menurut Pasolong (2010:129) pengelompokan jenis pelayanan didasarkan 

pada ciri-ciri dan sifat kegiatannya serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu: 

1. Jenis pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh 

unit pelayanan yang diberikan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan 

keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara 

keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya 

sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan dan lain-lain. 

2. Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan 

berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen 

langsung (sebagai unit dalam individu) dalam suatu sistem. Secara 

keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda 

(berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang menghasilkan nilai 

tambah secara langsung bagi penggunanya. Misalnya pelayanan listrik, 

pelayanan air bersih, pelayanan telepon dan lain-lain. 

3. Jenis pelayanan jasa adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan 

berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Misalnya pelayanan 

angkutan darat, laut, dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan 

perbankan, pelayanan pos, dan pelayanan pemadam kebakaran. 
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2.7 Pandangan Islam  

Konsep Good Governance dalam pandangan islam. Good Governance 

adalah pemerintahan yang baik yang menjunjung nilai-nilai keinginan dan 

kehendak rakyat agar mencapai kemandirian dan pembangunan yang 

berkelanjutan yang sesuai dengan yang inginkan oleh pemerintah. pemerintah 

yang baik juga bermakna akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan responsif. 

Transparansi adalah menciptakan kepercayaan atau keterbukaan timbal 

balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan 

menjamin kemudahan akan memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 

Disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 119. 

                                                                      

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar” (QS At-Taubah: 119) 

Dalam ajaran islam transparansi (keterbukaan) merupakan pilar penting 

dalam terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, pemimpin yang tidak 

jujur akan memanipulasi warganya, begitu pula sebaliknya. Warga yang tidak 

jujur akan dirinya tidak berkuasa menyampaikan keinginannya pada penguasa 

menyangkut hak dan kewajibannya. 

Prinsip transparansi ini dijelaskan dalam Al-Qur’an dalam surah An- Nisa’ 

ayat 58.  

ٍَْه الىَّبِس أَْن حَْحُكُمُ  إَِرا َحَكْمخُْم بَ ََ ٌْلٍَِب  َا األَمبوَبِث إِلَى أَ َ ٌَأُْمُرُكْم أَْن حَُؤدُّ ا بِبْلَعْذِل إِنَّ َّللاَّ

َ َكبَن َسِمًٍعب بَِصًٍرا ًِ إِنَّ َّللاَّ ب ٌَِعظُُكْم بِ َ وِِعمَّ  إِنَّ َّللاَّ
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“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat”. 

Sebagai pemimpin yang sudah dipilih oleh rakyat, maka sebaiknya untuk 

mengedepankan transparansi dan jujur dalam bertingkah laku, dalam memegang 

amanah sehingga akan mudah dipercaya oleh masyarakat dan sesamanya.   

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:  

خًِ ًَ ِمْه أَْمِر أُمَّ لِ ََ َمْه  ََ  ،ًِ ٍْ ٍِْم، فَبْشقُْق َعلَ ٍْ ٍْئًب فََشقَّ َعلَ خًِ َش ًَ ِمْه أَْمِر أُمَّ لِ ََ ، َمْه  ٍْئًب  اللٍُمَّ َش

 ًِ ٍِْم، فَبْرفُْق بِ  فََرفََق بِ

 “jika amanah disia-siakan maka tunggulah kehancuran. Ia bertanya 

bagaimana menyia-nyiakannya? Jawab rasul: jika pemerintah di berikan 

kepada kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran.” (HR. 

Bukhari). 

Dan dalam hadist lain di jelaskan:  

ٌَْرةَ قَبَل قَبَل رسُل َّللا صلى َّللا علًٍ َسلم فَئَِرا ُضٍَِّعْج اأْلََمبوَتُ  فَبْوخَِظْر َعْه أَبًِ ٌَُر

بَعتَ )رَاي البخبري ًِ فَبْوخَِظْر السَّ ٌْلِ ٍِْر أَ َذ اأْلَْمُر إِلَى َغ سِّ َُ ٍَْف إَِضبَعخٍَُب قَبَل إَِرا  بَعتَ قَبَل َك (السَّ  

“ya Allah, siapapun yang menjadi penguasa atas umatku pada suatu 

urusan, lalu mempersulit mereka, maka berilah kesulitan atasnya, dan 

siapapun yang menjadi penguasa atas umatku pada suatu urusan, lalu 
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bersikap lembut kepada mereka, maka mudahkanlah urusannya.” (HR. 

Muslim). 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan dasar pijakan 

dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaan dari penelitian terdahulu 

adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. 

Adapu hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik 

penelitian yaitu yang mengenai pelaksanaan tugas. Dibawah ini adalah uraian 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Kalian (2011) dengan judul “Peranan Pemerintah Kelurahan Dalam 

Menciptakan Good Governance Studi Kasus Pada Pemerintahan Air 

Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana komitmen Pemerintahan 

Kelurahan Air Molek I dalam menciptakan Good Governance di 

wilayahnya dan juga untuk mengetahui dampak Good Governace 

dalam memberikan pelayanan yang prima di Kelurahan Air Molek 

I.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan Air 

Molek I telah memiliki komitmen yang kuat dalam upaya untuk 

mencapai Good Governance diwilyahnya. Hal ini tidak terlepas dari 

peran lurah sebagai pimpinan yang menegur bawahanya bila tidak 

melayani masyarakat dengan baik. Selain itu juga, aparatur kelurahan 
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dan kepala lingkungan juga berusaha memberikan pelayanan yang 

prima kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Good 

Governance. 

2. Sarif (2015) dengan judul “ Pelaksanaan Good Governance Dikantor 

Camat Samarinda Ilir Kota Samarinda”. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pelaksanaan Good Governance dikantor 

kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dan menganalisis faktor-

faktor penghambatnya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui 

bahwa kantor camat Samarinda Ilir Kota Samarinda belum sepenuhnya 

melaksanakan prinsip Good Governance, dalam pelaksanaannya 

pegawai kecamatan dalam memberikan pelayanan masih terkesan acuh 

tak acuh dan kurang disiplinnya terhadap waktu semakin besar hal ini 

karena kurangnya profesionalisme pegawai didalam kedisiplinan kerja. 

3. Syafrijal (2016) dengan judul “ Penerapan Prinsip – Prinsip Good 

Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet 

Utara Kabupaten Aceh Tenggara”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

Untuk mengetahui Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance oleh aparatur pelayanan publik. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat di Simpulkan penerapan Prinsip-prinsip Good 

Governance di Kecamatan Kluet Utara belum berjalan dengan 

sempurna dan masih jauh dari apa yang terkandung dalam prinsip-

prinsip Good Governance. Masyarakat masih merasa kurang puas 

dengan pelayanan yang di berikan oleh aparatur, dan tingkat 
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kedisiplinan aparatur juga masih kurang. dalam penerapanya juga 

belum berjalan dengan efektif, disebabkan oleh kendala-kendala yang 

menghambat efektifitas pelayanan. 

4. Muhammad Amirul (2014) dengan judul “ Analisis Implementasi 

Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan 

Panakukkang Kota makassar”. Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dalam analisis Implementasi 

Good Governance dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan 

Panakkukang Kota Makassar berjalan dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat dari proses pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

good governance yang harus diterapkan seperti adanya partisipasi 

masyarakat dalam berbagai program kegiatan kecamatan. Bentuk 

transparansi yang diberikan pun cukup baik dan efektif seperti 

memberikan informasi seluas luasnya tentang pelayanan publik. 

Akuntabilitasi yang diberikan kepada masyarakat juga cukup baik 

meski belum terlaksana secara maksimal.  

5. Eka Robert Chandra A (2016) dengan judul “ Penerapan Prinsip Good 

Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat 

Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat”. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisa penerapan prinsip good 

governance di dalam pelaksanaan pelayanan publik serta apa saja yang 

menghambat dan mendukung penerapan prinsip good governance di 

kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat. Kesimpulan dari hasil 
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penelitian bahwa penerapan prinsip good governance dalam 

pelaksanaan pelayanan publik di kantor camat siluq ngurai kabupaten 

kutai barat dapat dikatakan baik dan berjalan sesuai dengan prinsip 

good governance walaupun peralatan yang digunakan dalam pelayanan 

tidak begitu menunjang. 

2.9 Defenisi Konsep  

Konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak, 

maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, 

maka dimasukan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang 

dikemukakan pada telah pustaka. 

Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan 

pokok batasan pada bagian berikut, dimaksud agar memberikan arah dalam 

penulisan bagian berikut, yaitu dengan mendefenisikan sebagai berikut: 

1. Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari 

tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan 

difungsikan baik secara ke dalam maupun secara keluar terhadap 

warganya. 

2. Healy dan Robinson (dalam Istianto: 2011) mengatakan bahwa good 

governance bermakna tingkat efektivitas organisasi yang tinggi dalam 

hubungan dengan formulasi kebijakan dan kebijakan yang senyatanya 

dilaksanakan, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan 

konstribusinya pada pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat. 
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Pemerintah yang baik juga bermakna akuntabilitas, transparansi, 

partisipasi, dan keterbukaan. 

3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan public. 

4. Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam 

pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga 

perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. 

5. Transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya good and 

clean governance. Akibat tidak adanya prinsip transparansi ini, 

menurut banyak ahli, indonesia telah terjerembab ke dalam kubangan 

korupsi yang sangat parah. Untuk tidak mengulangi pengalaman 

pengalaman masa lalu dalam pengelolaan kebijakan publik, khusunya 

bidang ekonomi, pemerintah disemua tingkatan harus menerapkan 

prinsip transparansi dalam proses kebijakan publik. 

6. Responsif adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good governance 

bahwa pemerintahan harus tanggap terhadap persoalan-persoalan 

masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, 

bukan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginanya, 

tetapi pemerintah harus proaktif mempelajari dan menganlisis 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 
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7. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap 

masyarakat yang memberikan kewenangan untuk mengurusi 

kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk 

mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, 

maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. 

8. Efektivitas dan efisiensi adalah pemerintah yang baik juga harus 

memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni yang berdaya guna dan 

berhasil guna. Prinsip ini menjamin terselenggaranya pelayanan 

kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia 

secara optimal dan bertanggung jawab. Pelayanan masyarakat harus 

mengutamakan kepuasan masyarakat. 
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2.10 Konsep Operasional  

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik 

Di Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan 

 

Referensi Indikator Sub-Indikator 

Peranan Pemerintah 

Kecamatan Dalam 

Mewujudkan Good 

Governance 

1. Partisipasi 1. Partisipasi dalam pelayanan 

administrasi 

2. Transparansi  1. Penyediaan informasi yang 

jelas  

2. Keterbukaan dalam 

memberikan pelayanan publik  

3. Responsif 1. Keluhan terhadap pelayanan 

administrasi 

2. Evaluasi terhadap keluhan  

4. Efektivitas dan 

Efisien 

1. Pelayanan berdasarkan sumber 

daya manusia 

2. Kinerja pemerintah kecamatan 

menghasilkan pelayanan yang 

prima. 

5. Akuntabilitas 1. Pertanggung jawaban 

pemerintah kecamatan terhadap 

masyarakat. 

Sumber: LAN dalam Ubaedillah. 2013, Pancasila, Demokrasi, Ham dan 

Masyarakat Madani. Prenadamedia Group. Jakarta  
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2.11 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan bagian dari penelitian yang 

menggambarkan alur peneliti dalam memberikan penjelasan kepada orang lain. 

Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam gambar berikut  

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peranan Pemerintah Kecamatan 

Pangkalan Lesung Kabupaten 

Pelalawan 

Prinsip–Prinsip good governance  

1. Partisipasi  

2. Transparansi  

3. Responsif   

4. Efektivitas dan efesiensi 

5. Akuntabilitas  

Terwujudnya good governance di pemerintah kecamatan sesuai 

dengan prinsip-prinsip good governance 


