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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Paradigma good governance muncul sekitar tahun 1990 atau akhir 1980-an. 

Paradigma tersebut muncul karena adanya anggapan dari Bank Dunia bahwa apapun 

dan berapapun bantuan yang diberikan kepada negara-negara berkembang, pasti habis 

tanpa bekas dan tidak dapat membawa negara-negara tersebut ke keadaan yang lebih 

baik.  Pemahaman umum tentang Good Governance mulai mengemuka di Indonesia 

sekitar 15 tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan 

internasional mempersyaratkan “Good Governance” dalam berbagai program 

bantuannya. Kepemeritahan yang baik banyak diperkenalkan oleh lembaga donor 

atau pemberi pinjaman luar negeri seperti World Bank, Asian Development Bank, 

IMF maupun lembaga-lembaga pemberi pinjaman lainnya yang berasal dari Negara-

Negara maju. Good Governance dijadikan aspek pertimbangan lembaga donor dalam 

memberikan pinjaman maupun hibah. 

Good governance tidak bisa diwujudkan antara lain disebabkan adanya sistem 

kekuasaan yang tersentralisir, autokratik dengan birokrasi yang tidak efisien; disub-

ordinasikannya institusi hukum, birokrasi, dan lembaga pelayan publik oleh 

kepentingan elite dan penguasa tertentu, sehingga mendorong munculnya praktik 

korupsi dan lemahnya akuntabilitas publik; kompetensi pengetahuan dan 

keterampilan para pejabat di berbagai jabatan publik dan politik amat rendah; serta 
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tidak adanya partisipasi dan organisasi masyarakat sipil yang cukup kuat dalam 

proses pembangunan. 

Good governance di Indonesia muncul di era reformasi. Hal tersebut muncul 

karena tuntutan terhadap keadaan pemerintah pada era Orde Baru dengan berbagai 

permasalahan yang terutama meliputi pemusatan kekuasaan pada presiden, baik 

akibat konstitusi (UUD 1945) maupun tidak berfungsi dengan baik lembaga tertinggi 

dan tinggi negara lainnya, serta tersumbatnya saluran partisipasi masyarakat dalam 

memberikan control social. Namun hingga saat ini good governance belum mampu 

berjalan dengan baik. Masih banyak yang belum paham apa yang dimaksud dengan 

good governance. 

Setelah era Reformasi diawali dengan pergantian kepemimpinan nasional dari 

Soeharto ke Habibie, selanjutnya berturut-turut kepada Abdurrahman Wahid dan 

Megawati Soekarno Putri sampai Susilo Bambang Yudhoyono pemerintah mulai 

memiliki komitmen menjadikan Good Governance sebagai landasan nilai 

pemerintahan (Salam, 2004:220). Pada era Reformasi ini, pemerintah (Legislatif dan 

Eksekutif) telah menghasilkan tiga produk perundang-undangan yang mengubah 

wajah sistem pemerintahan di Indonesia. Produk pertama adalah Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus utama pada 

pemberian wewenang yang lebih besar kepada daerah Kabupaten dan Kota dalam 

mengelola pemerintahan dan pembangunan. Implikasi dari Undang-Undang ini 

terhadap pembangunan daerah adalah terjadinya pergeseran kewenangan dalam 

kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah. Melalui desentralisasi kebijakan, 
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daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan daerah. Sedangkan kewenangan pemerintah pusat dalam 

pelaksanaan pembangunan hanya meliputi kebijakan tentang perencanaan 

pembangunan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. 

Kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, mengatur tentang pelaksanakan 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan fokus utama 

pada pengalokasian dana dan wewenang untuk mengelolanya yang lebih besar 

kepada daerah Kabupaten/ Kota. Ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, 

mengatur tentang Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik, dengan fokus pada 

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik di daerah maupun di pusat. 

Dengan ketiga undang–undang ini menjadi landasan digunakannya konsep 

Good Governance sebagai landasan nilai penyelenggaran pemerintahan, yang 

berorientasi pada pengembalian harga diri rakyat demi membangun kembali citra 

pemerintahan sebagai pelayan yang adil. Menurut Salam (2004:220), ada tiga hal 

yang melatarbelakangi munculnya Good Governance, yaitu: 

1. Munculnya fenomena “gelombang demokratisasi berskala global”. Gelombang ini 

pada mulanya muncul di Korea Selatan dan di beberapa Negara Amerika Latin 

yang menenggelamkan politik birokratik otoriter pada dasawarsa tahun 80-an dan 

berikutnya menyapu bersih sosialisme di Eropa pada awal dasawarsa tahun 90-an. 

2. Terjadinya kehancuran secara sistematik berbagai dasar institusional bagi proses 

pengelolaan distribusi sumber-sumber ekonomi pada sebagian besar masyarakat 

dunia ketiga. Institusi bisnis dan politik yang seharusnya memiliki prinsip 
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pengelolaan berbeda telah berubah menjadi sekutu dan melipatgandakan 

tumbuhnya kronisme. Transparansi, akuntabilitas publik dan lokasi berbagai 

sumber ekonomi gagal berkembang dalam dunia bisnis. 

3. Terakumulasinya kegagalan Struktural Adjustment Program yang diparakarsai 

oleh IMF dan Bank Dunia. Program ini memiliki dan menganut asumsi dasar 

bahwa Negara merupakan satu-satunya lembaga penghambat bagi proses 

terjadinya globalisasi ekonomi.  

Good Governance yang merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan 

yang menekankan tentang pentingnya kolaborasi dalam kesetaraan dan kesimbangan 

antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat. Good governmance ini 

mengisyaratkan adanya pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang 

disebut dengan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance). Paradigma Good 

Governance menekankan arti penting kesetaraan antara institusi Negara, swasta dan 

masyarakat. 

Pemerintahan di tingkat desa merupakan aparatur yang langsung berhubungan 

dengan masyarakat. Kedudukan pemerintahan desa dalam tatanan sistem 

Pemerintahan Indonesia merupakan organisasi pemerintah terendah yang langsung 

berhubungan dengan masyarakat dan diberi kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri. Kedudukan tersebut menempatkan desa sebagai 

sentral dari program-program kegiatan pemerintah terutama yang datang dari atas. 

Apalagi saat ini program-program pembangunan diprioritaskan dan diarahkan 
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kedaerah pedesaan. Dengan demikian Pemerintah Desa dituntut untuk dapat 

berfungsi secara maksimal dalam mengemban tugas yang diserahkan kepadanya. 

Pada pelaksanakan prinsip–prinsip good governance dalam pemerintahan desa 

di Desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen menunjukan bahwa 

peranan kelembagan desa dalam pelaksanaan good governance sebagian sudah 

berjalan sesuai harapan, namun masih banyak hambatan dan kendala di lapangan 

dalam pelaksanaanya. Pelaksanaan atau penerapan prinsip-prinsip good governance 

di desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen masih belum berjalan 

dengan baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat, dimana aparat birokrasi daerah 

belum mampu menciptakan suatu sistem pelayanan yang baik bagi masyarakat. Hal 

ini tidak terlepas juga dari tingkat pemahaman dari seorang pemimpin itu sendiri dan 

khususnya kepala desa  yang memiliki wewenang penuh atas pelaksanaan birokrasi di 

daerahnya tentang arti dan tujuan dari good governance itu sendiri. Kenyataan yang 

terjadi didalam pelaksanaan program-program pemerintah desa ini, masih sangat 

banyak dijumpai penyimpangan dari pihak-pihak terkait yang mencerminkan 

lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh aparat desa 

Gedongan. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat secara aktif terhadap 

pelaksanaan kegiatan desa menyebabkan tidak adanya bentuk laporan 

pertanggungjawaban dari pihak aparat desa kepada masyarakat setempat karena 

lemahnya kontrol dari masyarakat sendiri. 

Permasalahan di kalangan aparat birokrasi di Desa Gedongan Kecamatan 

Plupuh Kabupaten Sragen belum bisa menunjukkan baiknya kinerja aparat desa 
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dalam rangka penerapan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Masih ada sikap 

dan perilaku aparat desa yang belum menunjukkan adanya penerapan transparansi, 

partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa 

Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. Berdasarkan uraian di atas, maka 

dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi 

prinsip Good governance di Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa 

Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang didapat 

adalah: 

1. Bagaimanakah implementasi prinsip Good governance di Pemerintahan Desa 

(Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten 

Sragen)? 

2. Kendala apa saja yang ditemui dalam implementasi prinsip Good governance di 

Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan 

Plupuh Kabupaten Sragen)? 

3. Bagaimana solusi yang diambil dalam menangani kendala dalam Implementasi 

prinsip Good governance di Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala 

Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah:  
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1. Mendeskripsikan implementasi prinsip Good governance di Pemerintahan Desa 

(Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten 

Sragen) 

2. Mendeskripsikan kendala apa saja yang ditemui dalam implementasi prinsip 

Good governance di Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa 

Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen) 

3. Mendeskripsikan solusi yang diambil dalam menangani kendala dalam 

Implementasi prinsip Good governance di Pemerintahan Desa (Studi Kasus di 

Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen) 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya studi tentang penerapan 

prinsip-prinsip good governance.  

2. Secara praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan kepada Pemerintah Desa 

Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen untuk memperbaiki kinerja 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpegang pada prinsip-

prinsip good governance. 
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E. Daftar Istilah 

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud 

mencari bentuk tentang hal yang disepakati dahulu (KBBI, 2005:427). 

2. Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang 

solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar 

yang efesien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, 

dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administrasi, 

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework 

bagi aktivitas usaha (Sulistiyani, 2004.21) 

3. Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara 

perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar (Syafie, 1998: 4-5). 

4. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli 

berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (Widjaja, 2003: 3). 

5. Pemerintahan desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan 

Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan 

Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada 

Bupati (Widjaja, 2003: 3). 

 

 

 

 


