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BAB II

TELAAH PUSTAKA

1.1 Good Governance

Kata governance dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai

pemerintah, dengan demikian sama maknanya dengan penadbir (Sedarmayanti,

2009:273). Governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial

politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang

berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas

kepentingan tersebut. Sedangkan arti good dalam kepemerintahan yang baik (

good governance) mengandung pemahaman:

a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang

dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan,

kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.

b. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam

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

c. Kepemerintahan (governance) sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman

(1993) adalah governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi

sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai

bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi

pemerintah atas kepentingan - kepentingan tersebut (Sedarmayanti, 2009:

273).

Secara konseptual pengertian katta baik (Good) dalam istilah keperintahan

yang baik (good governance) mengandung dua pemahaman, yang pertama nilai
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yang menunjung tingggi keinginan/kehendak rakyat,dan nilai yang dapat

meningkat kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian,

pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua aspek fungsional dari

pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya unutk mencapai

tujuan tersebut. (Sedarmayanti, 2012:3)

Governance juga diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah

dan masyarakatyang dilayani dan dilindunginya, private sectors (sektor

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

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

dengan melibatkan stakeholders terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial

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

keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan

menganut asas keadialan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan

akuntabilitas (World Conference on Governance, UNDP, 1999 dalam

Sedarmayanti, 2007: 2).

Sedangkan OECD dan World Bank mengartikan good govenance sebagai

penyelenggaraa manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang

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

investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif,

menjalankan disiplin anggaran serta menjalankan kerangka kerja politik dan

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

1. Aktor – aktor Good Governance

Aktor-aktor good governance menurut Sedarmayanti (2009: 280), antara lain:
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A. Negara/pemerintah: konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah

kegiatan – kegiatan kenegaraan, tetapi labih jauh dari itu melibatkan pula

sektor swasta  dan kelembagaan masayarakat madani. Peran pemerintah

melalui kebijakan publiknya sangat penting penyimpangan yang terjadi di

dalam padar dapat dihindari. Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan,

pemerintah dan dinas-dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan.

Negara sebagai salah satu unsur governance, di dalamnya termasuk

lembaga politik dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui

kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya

mekanisme padar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di

dalam padar dapat dihindari.

B. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang

aktif dalam interaksi dalam sistem padar, seperti: industri pengolahan

perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal.

Dalam bidang pendidikan, sektor swasta meliputi yayasan-yayasan yang

mengelola sekolah swasta.

C. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan

pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan

perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok

masyarakatyang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Dalam

bidang pendidikan ada yang dinamakan Dewan Pendidikan yang

merupakan lembaga independent yang memiliki posisi sejajar dengan

Bupati/ Walikota dan DPRD.Good governancememungkinkan adanya
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kesejajaran peran antara ketiga aktor di atas. Sebagaimana dalam

pengembangan kapasitas good governance, ada yang disebut dengan

perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi distribusi

kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan

kepada daerah, masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada

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

dalam pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta pun

berkesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

2. Prinsip-Prinsip Good Governance

Kepemerintahan yang baik menurut UNDP (1997) mengidentifikasi lima

karakteristik yaitu:

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

masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya

ekonomi, sosial, dan politik.

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

kontribusi terhadap kualitas hasil.

c. Proses penguatan sendiri, adalah kunci keberadaan dan kelangsungan

keteraturan dari berbagai situasi kekacauan yang disebabkan dinamika dan

perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan

menggalakkan kemandirian masyarakat, dan memberikan kesempatan

untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek kepemerintahan yang baik.

d. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang

menghasilkan persatuan,harmoni, dan kerja sama untuk pertumbuhan dan
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pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan

merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani.

e. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, kekuatan padar,

dan masyarakat madani.

Lima karakteristik dalam good governance mencerminkan terjadinya

proses pengambilan keputusan yang melibatkan stakeholders dengan menerapkan

prinsip good governance yaitu partisipasi, transparansi, berorientasi kesepakatan,

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

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

good governance antara lain yaitu akuntabilitas, transparansi, kesetaraan,

supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan,

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

Mustopadidjaja (1997) mengatakan prinsip-prinsip good governance

adalah demokrasi danpemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabiiltas,

partisipasi, kemitraan, desentralisasi, dan konsistensi kebijakan dan kepastian

hukum (Sedarmayanti, 2009:282-287). Jumlah komponen ataupun prinsip yang

melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke

institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah

prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good

governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi (Sedarmayanti,

2009:289).
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3. Kendala Mewujudkan Good Governance

Upaya perbaikan sistem birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan

masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas dalam mencari

solusi perbaikan. Demikian pula masih tingginya tingkat penyalahgunaan

wewenang, banyaknya praktik KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap

kinerja aparatur negara merupakan cerminan kondisi kinerja birokrasi yang masih

jauh dari harapan. Banyaknya permasalah birokrasi tersebut belum sepenuhnya

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

Dari sisi internal, faktor demokrasi dan desentralisasi telah membawa dampak

pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait

dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam

kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip tata kepemerintahan

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

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

masih banyak yang dihadapi, antara lain pelanggaran disiplin, penyalahgunaan

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

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

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

tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan

faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat

(Sedarmayanti, 2009: 310-311).

Selain itu, problem demokrasi dari segi lembaga dan perilaku individu

masih muncul. Rakyat masih belum merasa terwakili oleh keberadaan wakilnya di
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DPR(D) karena partisipasinya hanya pada saat pemilu, setelah itu rakyat ditinggal

dalam proses pengambilan kebijakan. Rendahnya partisipasi dalam masyarakat

mengurangi tingkat legitimasi pemerintah sehingga munculnya pemerintahan

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

dalam Sedarmayanti, 2009: 311).

1.2 Otonomi Desa

Desa adalah desa dan desa adat, atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mangatur dan menguruskan pemerintah,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan /atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Desa menurut UU No. 6 tahun 2014 padal

1 angka (1) )

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara

Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Negara Republik Indonesia menghormati

kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang

mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”.

Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan

keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama

lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa ini untuk menjatuhkan

pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu

negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik
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Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan

kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak

tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah

perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya

mengacu pada ketentuan Padal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan

tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”.

Hal itu berarti bahwa Padal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan

pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas

melalui ketentuan dalam Padal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam

undang-undang”.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan

merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban

menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa

dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata,
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memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka

pengadilan.

Daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada

masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa

tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi

wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada

desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada

kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena

itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan

otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara

Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian

yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak,

wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk

memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan

kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-

undangan yang berlaku .

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Padal 18

kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan
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desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatn desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan adat istiadat desa. Dan menurut Padal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

tentang Desa kewenangan desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

2. kewenangan lokal berskala Desa;

3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah

4. Kabupaten/Kota; dan

5. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah

Dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa,

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang

diserahkan pengaturannya kepada desa,

2. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan atau

pemerintah kabupaten/kota dan yang terakhir urusan pemerintahan lainnya

yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa.

Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau

pemerintah Kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan,

sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
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Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Padal 18

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatn Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan adat istiadat Desa. Dan menurut Padal 19 Kewenangan Desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

2. kewenangan lokal berskala Desa;

3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencermatan lebih mendalam menunjukkan bahwa konflik penguasaan

kewenangan terutama disebabkan karena adanya kewenangan yang menghasilkan

penerimaan, yaitu adanya kecenderungan perebutan kewenangan antar tingkatan

pemerintahan untuk memperoleh sumber-sumber keuangan yang berasal dari

kewenangan tersebut. Kewenangan-kewenangan yang menghasilkan sumber

penerimaan cenderung bermasalah, sedangkan kewenangan yang kurang

menghasilkan penerimaan dan atau memerlukan biaya cenderung untuk dihindari.
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1.3 Pemerintahan Nagari

Menurut PERDA  provinsi sumbar no 2 tahun 2007 Nagari adalah

kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi

Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam

wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Nagari merupakan kesatuan masyakarakat ada yang merupakan evolusi

komunitas yang lebih kecil,disebut taratak. Taratak adalah beberapa keluarga yang

menepati suatu wilayah yang strategis, yang dekat dengan sumber air, tanahnya

sunur, dan aman dari amcaman binatang aus, setelah tartak berkembnag lai menjdi

koto dan koto inilah berkembnag menjadi nagari.

Bahwa Nagari merupakan ciri yang harus dipertahankan oleh masyarakat

minagkabau sebagai identitas asli mereka, karena nagari ini sudah ada jauh

sebelum indonesia merdeka, ini merupakan kekayaan yang harus terus dilindungi

oleh bangsa indonesia sebagai ciri keberagaman indonesia.

Pemerintahan Nagari menurut PERDA Provinsi Sumatera Barat Nomor 2

tahun 2007 adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul

Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistim

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam Penyelenggaraan

pemerintahan nagari merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan
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pemerintah, sehingga nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakatnya.

Penyelengraan pemerintahan nagari adalah Wali Nagari dan perangkat

nagari. Perangkat nagari adalah unsur pelaksana dari tujuan pemerintahan nagari

dan sebagai pembantu tugas dari walinagari, perangkat nagari terdiri dari

sekretaris nagari, kepala urusan, bendahara, wali jorong sebagai pelaksana

lapangan ditingkat jorong nagari.

A. Walinagari

Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai

wewenang , tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

B. Perangkat nagari

Perangkat nagari adalah unsur staf yang membantu walinagari

dalam penyusunan kebijakan dan pengawasanyang diwadahi dalam

kesekretariatan nagari dan unsur pendukung tugas wali Nagari dalam

pelaksanaan kebjakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan

unsur kewilayahan.

Didalam pengangkatan perangkat nagari ini diangkat oleh wali

nagari dari masyarakatyang telah memenuhi persyarakatn umum dan

khusus pada saat pendaftaran.

A. Persyaratan Umum

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang

sederajat;
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b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

B. Persyaratan Khusus

a. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan

atau hukuman percobaan;

b. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana

kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;

c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau

lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan

mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan

berulang-ulang;

e. Bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah kerja apabila

diangkat sebagai perangkat nagari

f. Perangkat nagariyang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus

mendapatkan izin dari Walinagari dan mengundurkan diri dari

jabatan/kedudukan semula apabila diangkat dalam jabatan yang lain.
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C. Persyaratan administrasi sebagai berikut :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal

paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Wali Nagari

setempat

b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat

oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan

dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas

segel atau bermaterai cukup;

d. Surat Pernyataan kesanggupan bertempat tinggal dan berdomisili

diwilayah kerja jabatan/kedudukan apabila diangkat sebagai perangkat

Nagari diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

e. Fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah

terakhir yang dilegalisa si oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan

dari pejabat yang berwenang;

f. Fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;

g. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan

yang berwenang; dan

h. Surat Permohonan menjadi perangkat nagari yang dibuat oleh yang

bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
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D. Pengangkatan Perangkat Nagari dilaksanakan melalui mekanisme sebagai

berikut:

a. Tim melakukan penjaringan dengan cara mengumumkan kepada

masyarakat tentang adanya jabatan perangkat nagari yang kosong dan

menerima persyaratan calon perangkat nagari paling lama 1 (satu) bulan;

b. Tim melakukan penyaringan dengan cara memeriksa kelengkapan syarat

umum dan syarat khusus calon perangkat nagari;

c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari

dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat nagari

kosong atau diberhentikan;

d. Penyaringan calon Perangkat Nagari menetapkan 2 (dua) orang calonuntuk

setiap jabatan perangkat nagari

e. Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d

diatas,dikonsultasikan oleh Wali Nagari kepada Camat;

f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat nagari

selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

g. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan

berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan dapat didukung dengan hasil

ujian tertulis dan atau hasil wawancara

h. Dalam hal Camat memberikan persetujuan,WaliNagari menerbitkan

Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Perangkat Nagari dan

i. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan,Wali Nagari melakukan

penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Nagari.
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1.4 Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh

proses pemerintah, lebaga-lembaga, dan informasiperlu dapat diakses oleh pihak-

pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus menadai adar dapat

dimengerti dan dipantau.

Menurut Nico Andrianto ( 2007:20 ) Transapransi adalah keterbykaan

secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif

dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik .

Menurut abdul Hafiz ( 2000:40 ) keterbukaan dan kejujuran kepadea

nasyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah

dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya san ketaatannya pada

peraturan perundang-undangan.

Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi

tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses

pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap

aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi

diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan

kebijakan dibuat beradsarkan preferensi public.
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Menurut Hari Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek

mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan,

keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses

penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi

penyelenggaran pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai

indikator lainnya.

Mardiasmo dalam kristianten (2006:45), transparansi berarti keterbukaan

pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas

pengelolaan seumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu

masyarakat. Mardismo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggraan

pemerintah desa yaitu :

1. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan

2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan

pemerintahan

3. Upaya meningkatkan manajemenpenyelolaan dan penyelanggaraan

pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan

informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam

memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian

tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan

kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.
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Agus Dwiyanto mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan

untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

a. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Penilaian terhadap tingkat keterbukaan disini meliputi seluruh proses yaitu

persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yangdibutuhkan serta mekanisme

atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi.

b. Transparansi merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur

pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain.

Maksud dari dipahami disini adalah makna daris semua prosedur layanan

itu sendiri. Penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya, dan waktu

yang diperlukan sebagaimana adanya merupaka hal yang sangat penting

bagi para pengguna.

c. Transparansi pelayanan adalah kemudahan memperoleh informasi

mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai

aspek penyelenggaraan pelayanan publiksemakin tinggi transparansi

misalnya, ketika pengguna dengan mudah memperileh infirmasi mengenai

biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan serta

ketika informasi mengenai prosedur pengguna, maka penyelenggaraan

pelayanan tersebut dapat dikatakan memiliki transparansi yang tinggi.

Mustopa Didjaja (2003 : 261), prinsip transparansi tidak hanya

berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah

dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut
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a. Keterbukaaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan

pendapatnya.

b. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu

diketahuioleh masyarakat.

c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan

rancana)

d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah

dll.)

e. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, (Sedarmayanti, 2009:289)

1. adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan,

2. adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi

kebijakan pemerintah, dan

3. berlakunya prinsip check and balance antara lembaga eksekutif dan

legislatif.

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara

pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat

bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan

masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan,

adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang

relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah

menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah
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masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah

(Sedarmayanti, 2009:289).

1.5 Pandangan Islam Tentang Transparansi

Konsep transparansi dalam ajaran islam memili relevansi dengan sifat

Nabi Muhammad SAW. hal ini diperkuat oleh apa yang diungkapkan oleh

muhammad syafi’i antono bahwa prophetic value of business and management

yang melekat dalam diri Rasulullah SAW diantaranya:

b. Siddiq, benar, nilai dasarnya adalah integritas. Nilai-nilai dalam bisnisnya

berupa kejujuran, ikhlas, terjamin keseimbangan emosional.

c. Amanah, nilai dasarnya tepercaya dan nilai-nilai dalam pemerintahannya

ialah kepercayaan, tanggungjawab, transparan dan tepat waktu.

d. Fathanah, nilai dasarnya adalag memilki pengetahuan yang cerdas, nilai

dalam pemerintahan ialah memiliki visi pemimpin yang cerdas.

e. Tabligh, nilai dasarnya adalah kominikatif dan nilai pemerintahannya

ialah deskripsi tugas, delegari wewenang, kerja tim, dan pengawasan.

Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap

informasi dalam sebuah lembaga pemerintahan.

“Janganlah kamu memperhatikan banyaknya salat dan puasanya. Jangan

pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesalehannya. Tetapi

perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan

menjalankan amanat (Nabi Muhammad saw, Bihar al-Anwar 75: 114).”
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Sebagaimana djielaskan dalam alquran bahwasesungguhnya orang yang paling

baik untuk kita ambil sebagai pekerja adalah orang yang memiliki kemampuan

dan terpercaya dalam Al-quran surat Al-Qashash: 26

Ayat



32

1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitan Terdahulu

Nomor Penelitian Terdahulu
Perbedaan dengan
penelitian sekarang

1

Taufik, jurusan Administrasi  Negara, judul
Analisis inplementasi Perda provinsi
Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
dalam Perspektif Otonomi Desa ( Studi
kasus Desa/Kenagarian Sikabu Lubuk
Alung kabupaten Padang Pariaman, UIN
Suska Riau Tahun 2013

Tempat penelitian,
Tujuan penelitian, Teori
penelitian, populasi, dan
sampel penelitian

2

Rengga Himawan, judul Pelaksanaan Asas
Transparansi Dalam Pengangkatan
Perangkat Desa Kabupaten Klaten(Studi
Kasus Di Desa Pogung, Kecamatan Cawas,
Kabupaten Klaten), Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Tahun 2013

Tempat penelitian, ,
populasi, dan sampel
penelitian

3

Good Governance Dalam Tata Kelola
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) DI
Desa AIR Hitam Kecamatan Ukui
Kabupaten Pelalawan, UIN Suska Riau
Tahun 2016

Tempat penelitian,
Tujuan penelitian,

4

Peran Serta Pemerintah Nagari Lawang
Dalam Mengembangkan Home Industri
KUE Kering Menurut Ekonomi Islam, UIN
Suska Riau Tahun 2016

Tempat penelitian,
Tujuan penelitian,
Populasi dan sampel

Sumber : Data Olahan 2017
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1.7 Defenisi Konsep

1. Pengangakatan perangkat nagari

Pengangakatan perangkat nagari adalah dimana gagalnya pelatikan calon

perangkat nagari yang baru disebabkan adanya suatu permasalah di dalam

proses penjaringan ataupun proses seleksi di dalam pengangkatan

perangkat nagari tersebut.

2. Perangkat Nagari

Perangkat nagari yang dimaksud dalam pengangkatan perangkat nagari

adalah unsur staf yang membantu waliagari dalam penyusunan kebijakan

dan pengawasanyang diwadahi dalam kesekretariatan nagari dan unsur

pendukung tugas wali Nagari dalam pelaksanaan kebjakan yang diwadahi

dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

3. Transparansi

Transparansi di dalam pengangkatan perangkat nagari adalah suatu

keterbukaan informasi di dalam proses perekrutan calon perangkat nagari,

proses seleksi, dan pengumuman hasil seleksi.

4. Perda Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 adalah suatu peraturan daearah

dimana peraturan ini mengatur tentang pengangkatan perangakat nagari

dari awal pembentukan panitia tim seleksi, syarat penjaringan perangkat

nagari yang baru, dan proses perekturtan sampai dengan pengangkatan

perangkat nagari yang baru.
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1.8 Konsep Operasional

Tabel 2.2
Konsep Operasional

variabel Indikator Sub indikator

Transparansi a. Kebijakan
terbuka

a. Rekrutmen terbuka
b. Proses seleksi
c. Hasil seleksi

a. Akses
informasi

a. Pengumuman
b. Surat edaran
c. Sosialisasi

a. Pengawasan a. Pengawasan pemerintah
b. Pengawasan masyarakat

Sumber: Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Nagari
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1.9 Kerangka Berfikir

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

TERJADINYA PENYELENGGARAN TERHADAP
PEMILIHAN PERANGKAT NAGARI

BAGAIMANA PELAKSANAAN ASAS
TRANSAPARANSI DALAM
PENGANGKATAN PERANGKAT
NAGARI

FAKTOR PENGHAMBAT
PELAKSANAAN ASAS TRANSPARANSI
DALAM PENGANGKATANPERANGKAT
NAGARI

TERWUJUDNYA TRANSPARANSI DALAM
PEMILIHAN PERANGKAT NAGARI DI NAGARI

SONTANG CUBADAK


