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Abstrak : Implementasi pemerintahan yang baik 

adalah fondasi untuk penciptaan dan implementasi 
kebijakan negara demokratis di era globalisasi. 

Untuk menjalankan pemerintahan yang baik harus 
didasarkan pada penciptaan dan penerapan 

kebijakan negara yang demokratis di era globalisasi. 
Fenomena demokratis ditandai dengan penguatan 
kontrol publik atas administrasi pemerintahan, 

sedangkan fenomena globalisasi dicirikan oleh 
interdependensi antar negara, terutama dalam 

pengelolaan sumber daya ekonomi dan kegiatan 
bisnis (bisnis). Oleh karena itu, tata kelola yang baik 

perlu segera dilakukan agar semua masalah yang 
muncul dapat segera dipecahkan dan juga proses 

pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan lancar 
dan lancar. Good Governance akan dapat 

diwujudkan dari kefektifan pemerintahahan yang 
bersih (clean government), namun hal ini juga 

diperlukan adanya pelaksanaan oleh pemerintahan 
yang baik pula. Menggunakan landasan pada prinsip 

good governance menimbulkan kestabilan kinerja 
pemerintah dengan masyarakat. Metode penelitian 

yang di gunakan penulis dalam tulisan ini adalah 
menggunakan metode penelitian hukum normatif, 

yang menggunakan pendekatan perundang-
undangan serta pendekatan konsep dalam 

merumuskan suatu penelitian. Seperti yang 
dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian tersebut 

lebih memfokuskan berbagai bahan hukum primer 
dan sekunder, termasuk menemukan sumber bahan 

hukum seperti peraturan perundang-undangan 
maupun daftar pustaka dengan acuan good 

governance sebagai titik fokusnya. 
 

Kata Kunci: Good Governance, Pemerintahan 

 
I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Good Governance menjadi topik yang ramai 
dipromosikan di berbagai negara di dunia. Sebagai 

sebuah pradigma dalam sistem pemerintahan, 
dorongan serta dambaan publik terhadap 
impelementasi good governance semakin menguat 

seiring dinamika kehidupan bernegara dimana 
pemerintah dinilai tidak dapat memberikan pelayanan 
yang baik dalam menyelenggarakan agenda-agenda 

negara dan kepercayaan publik menjadi minus kepada 
penguasa. Semakin melambungnya angka degradasi 
diberbagai sektor semakin menjadi alasan yang kokoh 

untuk menegaskan bahwa good governance 
merupakan pilihan mutlak yang harus diwujudkan serta 

diupayakan melalui berbagai strategi dalam kehidupan 

bernegara sebagai salah satu upaya penting untuk 
keluar dari berbagai problematika sosial ekonomi, 
pendidikan, politik dan lain sebagainya.1 

Pelaksanaa Good Governance adalah dasar 
untuk penyusunan serta pelaksanaan peraturan yang 
absolut dalam masa globalisasi. Wujud demokrasi yang 
bercirikan dengan kuatnya pengaruh masyarakat 

terhadap pelaksana pemerintahan, disisi lain fakta 
globalisasi ditandai dengan saling berketerkaitan 
antarbangsa, yang terpenting adalah pengendalian yang 

berasal dari ekonomi dan aktivitas bisnis.  
Antara pendemokrasian ataupun globalisasi, 

mengharuskan redefinisi fungsi subjek pelaksana 

pemerintahan. Pemerintah, yang lebih dahulu 
menggenggam kuat kendali pemerintahan, cepat atau 
lambat patut menghadapi peralihan kedudukan yang 

serba mengelola dan mengatur pada kedudukan 
sebagai penyedia. Dunia bisnis dan pemilik modal, lebih 
dahulu berusaha menekan kekuasaan negara yang 

dianggap lebih mengarah pada penghambatan 
pengembangan aktivitas bisnis, perlu disadari 
pentingnya peraturan yang menjaga kepentingan 

umum. Namun, masyarakat lebih dahulu diletakkan 
menjadi akseptor keuntungan, perlu mengetahui  
posisinya menjadi pengambil kepentingan juga wajib 

berperan menjadi pelaksana. 
Sehingga pemerintahan yang baik harus segera 

dilaksanakan supaya semua persoalan yang muncul 
dapat segera diselesaikan dan juga sistem pengembalian 

ekonomi dapat dilakukan dengan baik dan lancar. 
Disadari, melaksanakan tata pemerintahan yang baik 
memerlukan waktu yang tidak sebentar dan juga usaha 

yang tanpa henti. Disamping itu, diperlukan juga 
kemufakatan serta rasa optimis dari seluruh bagian 
bangsa yang terlibat pada tiga pilar berbangsa dan 

bernegara, yaitu para aparatur negara, pihak swasta 
dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan rasa 
kebersamaan dalam mewujudkan tata pemerintahan 

yang baik.2 
Pemerintahan secara peternalistik ternyata tidak 

menjamin terwujudnya good governance yang ideal 

karena masih ditemukan berbagai kebijakan dan 
tindakan penguasa yang melampaui batas kewenangan 
bahkan kepatutan. Kondisi tersebut mendorong arah 

                                                             
1Mubti Shohib, Implementasi Fungsi Hukum Administrasi Negara 

Dalam Mewujudkan Good Governance, hal.1. 
2 Putra Astomo, Penerpan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik 

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Ilmu Hukum. No. 64, 

Desember 2014, 402. 
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pendekatan yang berbeda dimana gagasan mengenai 

pemerintahan yang baik ternyata tidak cukup sekedar 
melalui pendekatan personal melainkan juga secara 
sistem. Artinya, pemerintahan yang baik juga dapat 

terwujudkan apabila sebuah penyelenggaraan 
kekuasaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum. 
Selain itu ada instrumen hukum yang mengatur 
penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut Plato, 

penyelenggaraan negara yang baik (good governance) 
adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang 
baik pula.3 

Selain itu diperlukan adanya Asas-asas umum 
pemerintahan yang baik merupakan konsep yang 
bersifat terbuka (open degrip) yang universal agar 

senantiasa dapat berjalan secara dinamis sesuai 
kebutuhan dan tantangan. Oleh karena itu, setiap 
negara memiliki Good Governance’s general principle 

yang berbeda. Asas-asas umum pemerintahan yang baik 
(AAUPB) adalah indikator perwujudan good 
governance.  

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas 
menarik untuk dikaji lebih dalam terkait fungsi legislasi 
DPD dengan Judul : “IMPLEMENTASI PRINSIP-

PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM 
SISTEM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DI INDONESIA 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep good governance dan 

goverment dalam menyelenggarakan sistem 
pemerintahan yang baik di Indonesia? 

2. Bagaimana prinsip pemerintahan di 
Indonesia? 

3. Bagaimana urgensi good governance guna 
mewujudkan pemerintahan daerah yang 
demokratis?  

4. Apa saja faktor-faktor penghambat prinsip 
good governance dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di Indonesia?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah: 
a. untuk mengetahui bagaimana konsep good 

governance dan goverment dalam rangka 

menyelenggarakan pemerintahan yang baik 
di Indonesia 

b. untuk mengetahui prinsip pemerintahan di 

Indonesia 
c. untuk mengetahui bagaimana urgensi dan 

pentingnya prinsiip good governance guna 

mweujudkan pemerintahan daerah yang 
demokratis 

d. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor 

penghambat pada pelaksanaan prinsip good 
governnace dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di Indonesia.  

2. Manfaat Penelitian  

                                                             
3 Mubti Shohib, Op. Cit, hlm., 2.  

Dari hasil penelitian yang penulis 

lakukan maka manfaat penelitian tersebut adalah 
sebagai berikut :  

a. Secara Teoritis  

Untuk  mendapatkan pengetahuan dan informasi 
tentang konsep-konsep good governance dan 
goverment, prinsip pemerintahan yang baik, 
urgensi good governance guna mewujudkan 

pemerintahan yag demokratis, serta faktor-faktor 
penghambat pada prinsip pelaksanaan prinsip 
good governance.  

b. Secara Praktis 
Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi 
para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam 

rangka pengembangan dan pembentukan hukum 
utamanya tentang implementasi prinsip-prinsip 
good governance  dalam sistem penyelenggaraan 

pemerintahan di Indonesia.  
 

II. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan hukum normatif. 
Menurut Philipus M. Hadjon, lebih menyebutkan istilah 
“pengkajian ilmu hukum” dari  penggunaan istilah 

bahasa Belanda de beoefening van de rechtswetenscap 
atau het bedrijven van derechswetenscap daripada 
penelitian hukum (legal research). Sehingga pendekatan 

perundang-undangan dengan objek penelitian 
menggunakan berbagai macam peraturan hukum sangat 
dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. 

Peraturan hukum tersebutlah menjadi titik focus objek 
dan tema utama dalam penelitian ini.4 Seperti halnya 
oleh Philipus M. Hadjon mengutip pendapat Irving M. 
Copy Carl Cohen menyebutkan bahwa ketika logika 

digunakan dalam bidang hukum, haruslah 
memperhatikan tiga perbedaan pokok mengenai 
hakikat (the nature of laws), sumber-sumber hukum 

(resources of laws) serta jenis-jenis hukum (the kinds of 
laws).5 

Selanjutnya digunakan pendekatan perundang-

undangan serta pendekatan konsep dalam merumuskan 
suatu penelitian. Seperti yang dijelaskan sebelumnya 
bahwa penelitian tersebut lebih memfokuskan berbagai 

bahan hukum primer dan sekunder, termasuk 
menemukan sumber bahan hukum seperti peraturan 
perundang-undangan maupun daftar pustaka dengan 

acuan prinsip-prinsip good governance sebagai titik 
fokusnya. Kemudian hasil penelitian yang didapatkan 
terkait dengan pokok permasalahan yang disususn 

secara sistematis. Oleh Philipus M. Hadjon 
berpendapat bahwa dalam setiap pengumpulan bahan 
hukum, diselesaikan menggunakan metode studi 

kepustakaan sistematis khusus  mengenai undang-
undang yang telah diatur mendasar pada peraturan 

                                                             
4 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penetitian Hukum Normatif, 

(Malang: Bayumedia Publishing, 2010), hal. 302. 
5 Irving M. Copy Carl Cohen, dalam Philipus M. Hadjon, 2009, 

Argumentasi Hukum, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hal. 

23. 
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perundang-undang yang ada menjadi sumber 

penelitian.6 
Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang 

berpendapat bahwa inventarisasi hukum positif adalah 

wujud awal langkah pertama merupakan suatu kegiatan 
pendahuluan bersifat dasar untuk berbagai penelitian 
dengan menggunakan hukum positif dalam bentuk yang 
lain.7  

Selain itu teknik argumentasi tidak dapat 
dilepaskan dari penggunaan teknik evaluasi  
dikarenakan bahwa suatu penilaian harus berdasarkan 

rumusan penalaran hukum.8 Sedangkan mencari 
hubungan antar konsep hukum dengan peraturan 
perundang-undangan yang diperoleh mengacu pada 

prinsip-prinsip good governance merupakan 
sistematika. Maka diharapkan memperleh kesimpulan 
mengenai permasalahan sesuai penelitaian tersebut. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN”  
A. Konsep Good Governance dan 

Government 

Kata governance berbeda dengan government. 
Ganie-Rochman berpendapat, persepsi “government” 
menetapkan pada sebuah lembaga penyelenggaraan 

berlandaskan kekuasaan tertinggi (negara dan 
pemerintah). Persepsi “governance” bukan sekedar 
mengaitkan pemerintah dan negara, namun berfungsi 

sebagai pelaku diluar pemerintah dan negara, sehingga 
kelompok-kelompok yang berperan juga lebih leluasa.9 

Paulus Effendi Lotulung berpendapat “Konsep 
governance dalam masyarakat sering dirancukan 
dengan konsep government. Konsep governance lebih 

inklusif daripada government. Konsep government 
menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan 
berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan 

pemerintah). Konsep governance melibatkan tidak 
sekedar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak 
yang terlibat juga sangat luas”.10 

Good Governance adalah gagasan tentang 

realitas ideal dari hasil penyelenggaraan kekuasaan 
pemerintahan yang baik, yang mengacu pada beberapa 
indikator meliputi 5 asas yaitu; asas Fair Play, asas 

kecermatan, asas tepat sasaran, asas keseimbangan dan 
asas kepastian hukum. Lahirnya teori good governance 

                                                             
6 Philipus M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), 

Majalah Yuridika, No.6 Tahun IX, (Surabaya: Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga,1997), hal. 14. 
7Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1983), hal. 10. 
8Program Studi Magister llmu Hukum Program Pascasarjana 

Universitas Udayana, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis 

Program Studi Magister Ilmu Hukum, (Bali: Universitas Udayana, 2008), 

hal. 14-15. 
9 Joko Widodo, Good Governance; Telaah Dari Dimensi 

Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan 

Otonomi Daerah, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, h. 18 
10 Paulus Effendi Lotulung, Tata Kepemerintahan yang Baik (Good 

Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi, 

dalam Philipus M. Hadjon, et.al., Hukum Administrasi dan Good 

Governance, Jakarta: Universitas Trisakti, 2012, h. 37. 

dimulai dengan adanya kebutuhan institut penyongkong 

semisal Bank Dunia, PBB , IMF dalam pemberian 
bantuan dana kepada negara-negara yang sedang 
berkembang.  

Teori good governance menjadi cermin yang 

tidak mudah lepas dari teori governance, yang 
berdasarkan sejarah pertama kali diambil para aktivis 
institut pembangunan internasional, yang bermakna 
implikasi kinerja efektif yang berhubungan dengan 

pengelolaan publik dan korupsi.11 Governance dapat 
dipahami sebagai “sistem pembuatan keputusan dan 
proses bagaimana keputusan-keputusan dilaksanakan 

atau tidak dilaksanakan.” Sehingga, governance 
berperan di seluruh jenjang nasional ataupun daerah, 
bahkan di sistem non-pemerintah. Teori Good 

Governance memberikan sugesti pada tatanan 
pemerintahan yang demokratis yang memfokuskan 
kesejajaran antara lembaga-lembaga negara dijenjang 

pusat maupun daerah, sektor swasta, dan masyarakat. 

UNDP dalam Sadu Wasistiono, governance ada 
tiga ranah sebagai berikut :12 (1) Masyarakat (society); 
(2) Dunia usaha dan (private sector); (3) negara atau 

tata pemerintahan (state). Ketiga ranah diatas ada pada 
kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 
Wilayah pemerintahan kebanyakan melakukan andil 

sebagai pelaksana peraturan dan pengawasan. Wilayah 
swasta lebih banyak berkiprah dan menjadi pelopor 
aktifitas di bidang ekonomi. Sedangkan wilayah 

masyarakat sebagai obyek serta subyek dari wilayah 
pemerintahan ataupun swasta. Karena pada 
masyarakatlah terjadi hubungan dari segi sosial budaya, 
ekonomi, maupun politik.  

UNDP dalam Sadu Wasistiono menafsirkan 

governance, adalah “the exercise of political, 
economic, and administrative authority to manage a 
nation’s affairs at all levels”. Sehingga “governance” 

artinya “penggunaan”, yakni penerapan politik, 
ekonomi dan administrasi untuk mengatur problem 
nasional di semua jenjang. Di sini pemfokusan pada 

kekuasaan yang memegang legalitas. Selain itu, menurut 
World Bank, kata governance diartikan sebagai “the 
way state power is used in managing economic and 

social resources for development society, menurut 
Sadu Wasistiono dimaknai untuk mendominasi sumber 
daya-sumber daya ekonomi dan sosial guna 

pembangunan masyarakat.13 

Menurut LAN, pengertian diatas pendapat dari 
UNDP ini dibantu oleh tiga kaki yakni politik, ekonomi 
dan administrasi. Kaki Pertama, yaitu tata 

pemerintahan diranah politik dimaknai sebagai teknik 
pengambil keputusan untuk perumusan peraturan 
umum, baik dilaksanakan oleh birokrasi maupun oleh 

                                                             
11Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, 

Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2008, hlm.141-142. 
12 Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, Bandung, Fokusmedia, 2003, hlm.31. 
13 Ibid., hlm.30. 
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birokrasi-birokrasi bersama politisi. Kaki kedua, yaitu 

tatanan pemerintahan dibidang ekonomi mencakup 
teknik pembuatan keputusan untuk menyediakan 
kegiatan ekonomi di dalam negeri dan korelasi di 

antara pelaksana ekonomi. Sedangkan Kaki ketiga, yaitu 
tatanan pemerintahan diranah administrasi adalah 
berisi pelaksana teknik peraturan yang telah diputuskan 
oleh instansi politik.14 

Tatanan pemerintahan yang baik akan 

mengikat pemerintah dalam mewujudkan 
pemerintahan yang bersih. Pemerintahan normatif 
tidak termasuk dalam tatanan pemerintahan yang 

bersih. Dalam bahasa hukum, tatanan pemerintahan 
yang bersih sejajar dengan tatanan perbuatan 
pemerintah yang sesuai hukum.15 

Good governance akan terlahir dari suatu 

pemerintahan yang bersih dan sehat, pemerintahan 
yang baik dapat terwujud, jika dilaksanakan oleh 
pemerintah yang baik, dan pemerintah akan baik 

apabila berlandasan pada kaidah yang jelas dan 
responsibilitas. Oleh sebab itu, dalam terciptanya 
keadaan pemerintahan yang baik, kembali lagi pada 

lembaga yang memperoleh tanggung jawab sebagai 
pelaksana pemerintahan, baik dari masyarakat dan 
organisasi non-pemerintah.16 

B. Prinsip Pemerintahan Di Indonesia 

Pemerintahan dapat diartikan sebagai aktivitas 

secara kontinyu yang mengaplikasikan suatu persiapan 
dan asas tertentu demi mewujudkan suatu orientasi 
khusus yang diinginkan.17 Para ahli yang berpendapat 

pemerintahan adalah suatu ilmu seni. Dianggap sebagai 
ilmu karena menjalankan ketentuan yaitu memiliki 
objek material dan formal, dapat dipelajari dan 
diajarkan, sistematis, universal, berkarakter dan 

dianggap sebagai seni yang tanpa pendidikan 
pemerintahan, dapat berkiat serta dengan berwibawa 
melakukan roda pemerintahan.18 

Secara teoretik dan praktik, Pemerintahan 

adalah bestuurvoering atau pelaksanaan tugas 
pemerintah. Pengelompokkan kekuasaan yang disebut 
Tri Praja dari Montesqieu dan ajaran Catur Praja dari 

Van Vallenhoven jika digabungkan maka kekuasaan 
pemerintahan dalam arti luas adalah :19 (1) Membuat 
perundang-undangan; (2) Menjalankan pemerintahan 

                                                             
14 Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan, Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta, 

2000., hlm.5. 
15 Soewoto Mulyosudarmo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuasaan 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat”, Makalah 

disampaikan dalam Forum Workshop tentang Revitalisasi Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Madiun 18-19 April 2000. 
16 Sadjijono, op.cit.,hlm.150. 
17 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, 

Jakarta, PT. Ikhtiar, 1963, hlm.28. 
18 Inu Kencana Syafii, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Rineka 

Cipta, 2002, hlm.11. 
19 Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, 

Bandung, Alumni, 1978, hlm.45. 

sendiri; (3) Menjalankan peradilan sendiri; (4) 

Melnjalankan instruksi kepolisian sendiri. 

Sedangkan Pamudji berpendapat, 
pemerintahan dalam arti luas adalah tindakan 
memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif agar memperoleh tujuan 
pemerintahan negara, sedangkan pemerintahan dalam 
arti sempit adalah tindakan yang dikendalikan oleh 
badan eksekutif dan tingkatannya bertujuan mencapai 

tujuan pemerintahan negara. 

Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, 
berpendapat bahwa pemerintahan adalah menjalankan 
penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan 

dan perlindungan bagi seluruh masyarakat, menjalankan 
pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang 
dibutuhkan serta menjalin  hubungan baik di dalam 

lingkungan negara ataupun diluar lingkungan negara 
lain.20 

Prinsip dari pemerintahan yang baik adalah 
sebagai berikut :21 

1. Keterbukaan (transparansi) 

Menurut Mardiasmo, transparansi sama artinya 
dengan keterbukaan (openness) pemerintah 
dalam menyajikan informasi yang ada 

hubungannya dengan aktivitas perencanaan 
sumber daya publik kepada para pihak yang ingin 
mendapatkan informasi. Keterbukaan adalah good 

governance yang memiliki karakterisitk terutama 
adanya semangat pada masa serba terbuka dan 
akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan 

mencakup semua aspek aktivitas yang 
berhubungan dengan semua kepentingan publik. 
Pemerintah patut untuk memberikan informasi 
keuangan dan informasi lainnya yang akan berguna 

untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak 
yang berkepentingan.  

2. Kontribusi (Contribution) 

Seluruh warga negara mempunyai tanggungjawab 
dalam mengambil alih mekanisme bernegara, 
berpemerintahan serta bermasyarakat secara 

langsung. Kontribusi warga negara ini dibuat pada 
tahapan pelaksanaan menyeluruh dari tahap 
pembuatan peraturan, implementasi, 

pertimbangan serta pemanfaatan hasil-hasilnya. 
3. Effectiveness and Efficiency 

Sistem  dan lembaga menghasilkan sesuai dengan 

apa yang telah ditentukan dengan menggunakan 
sumber yang tersedia sebaik mungkin. 

4. Visi Strategis (Strategic Vision)  

Semua pemimpin dan publik harus memiliki aspek 
good governance dan perluasan yang strategis 

                                                             
20 Syaukani HR, dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hlm.233. 
21 Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) 

Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung, Mandar Maju, 2003, 

hlm.7-8. 



Medan, 30 November- 03 Desember 2018      APPPTMA KE-8 

5 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA) 

ISBN: 978-623-90018-0-3 

 

dengan apa yang dibutuhkan untuk ekspansi 

semacam ini. 
5. Keadilan (Equity) 

Seluruh rakyat memiliki peluang yang 

sama untuk mendapatkan 
ketenteraman. 

6. Responsibilitas (responsibility) 
Wahyudi Kumorotomo berpendapat, 

responsibilitas adalah pertanggungjawaban bawahan 
atas wewenang yang diberikan kepadanya. Pelaku 
pelaksana keputusan dalam pemerintahan, sektor 

swasta, dan masyarakat (civil society) 
bertanggungjawab kepada publik dan lembaga 
pemangku kepentingan. Responsibilitas ini 

bergantung pada jaringan tersebut untuk kebutuhan 
dalam atau luar jaringan.  

7.  Pemeliharaan Hukum (Law Maintenance) 

Good Governance dilaksanakan sebagai 

pendemokrasian kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Salah satu syarat kehidupan 
pendemokrasian adalah adanya pemeliharaan 

hukum yang adil dan dilaksanakan sama rata. Oleh 
karena itu berawal pada pembentukan good 
governance adalah membentuk tatanan hukum yang 

sehat, maupun sumber daya manusia yang 
melaksanakan tatanan. 

8.  Daya Tanggap  

Daya Tanggap sebagai resiko yang masuk akal dari 
transparansi, maka setiap unsur yang ikut serta 

dalam mekanisme pendirian good governance 
harus ada daya reaktif atas kehendak maupun 
keberatan setiap stakeholders. 

9.  Consesus Orientation 

Good Governance menjadi penghubung kebutuhan 
yang berbeda untuk mencapai alternatif terbaik bagi 

kebutuhan yang lebih merata, dalam peraturan. 

Melihat dari prinsip-prinsip diatas, 
Sedarmayanti merumuskan bahwa terdapat empat 
unsur utama yang dapat mendistribusi gambaran 

administrasi umum yang bertanda kepemerintahan 
yang baik yaitu sebagai berikut :22 

1. Keterbukaan : Mewujudkan untuk masyarakat 
memberikan kritik maupun saran kepada 

pemerinah yang menurutnya tidak transparan.  
2. Akuntabilitas: semua aparatur pemerintah 

bertanggungjawab atas seluruh peraturan yang 

ditetapkan. 
3. Aturan hukum: Kepemerintahan yang baik 

mempunyai karakteristik berupa jaminan 

kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat 
terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. 

                                                             
22 Ibid.,hlm. 7. 

4. Transparansi: Kepemerintahan yang baik akan 

bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di 
tingkat pusat maupun daerah. 

Selain beberapa prinsip diatas, terdapat 5 
indikator terkait pemerintahan yang dikemukakan 

oleh Robert Hass dalam Bintang R. Saragih sebagai 
berikut :23  

a. Melakukan  hak asasi manusia; 
b. Rakyat berkontribusi dalam pengambilan langkah 

politik; 

c. Melakukan hukum untuk menjaga keperluan 
rakyat; 

d. Menumbuhkan ekonomi pasar atas tanggung 

jawab kepada rakyat; dan 
e. Tujuan politik pemerintah adalah mengarah pada 

perluasan. 

Dalam suatu negara fungsi pemerintah sangat 

diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara. Apabila 
system pemerintah tidak berjalan dengan baik, maka 
akan sangat berpengaruh terhadap kestabilan suatu 

negara. Oleh karena itu, roda pemerintah harus 
dipegang dan dijalankan oleh orang-orang yang 
mengerti tentang fungsi pemerintah tersebut. 

Adapun fungsi pemerintah antara lain:24 
1) Bersikap mendidik dan memimpin yang 

diperintah. Artinya pemerintah berfungsi sebagai 

leader dan educator.  
2) Dijiwai oleh semangat yang diperintah. Artinya 

pemerintah harus dapat memahami kondisi yang 

berkembang di masyarakat. Pemerintah yang baik 
adalah pemerintah yang dapat memahami yang 
diinginkan dan yang dibutuhkan masyarakatnya;  

3) Menjadi pendukung diantara mereka bersama. 

Artinya pemerintah sebagai katasilator yaitu 
sebagai penghubung bagi setiap kepentingan 
kelompok di masyarakat. Sedangkan sebagai 

dinamisator yaitu sebagai penggerak kegiatan 
masyarakat;  

4) Mewujudkan sesuatu yang diinginkan masyarakat. 

Artinya pemerintah harus peka terhadap 
perubahan di masyarakat;  

5) Merumuskan kebijakan dan menuliskannya. 

Artinya pemerintah bertugas untuk merancang 
dan membuat kebijakan yang dituangkan dalam 
peraturan-peraturan. Selain itu pemerintah harus 

mengimplementasikan kebijakan tersebut. 
C. Urgensi Good Governance Untuk 

Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang 

Demokratis 

                                                             
23 Bintan R. Saragih, Makalah Pembanding, “Kapabilitas DPR dalam 

Pemantapan Good Governance”, disampaikan dalam Seminar 

Hukum Nasional Reformasi Hukum Menuju Terwujudnya 

Masyarakat Madani (Civil Society), Badan Pembinaan Hukum 

Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman RI Jakarta 12-15 

Oktober, hlm. 5 
24 Bambang Istianto, Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif 

Pelayanan Publik, Edisi I (Jakarta: Mitra wacana Media, 2009), h. 25. 
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Sebagai pengaturan yang sesuai dengan 

peraturan dalam Undang-Undang 1945 mengenai 
peraturan daerah, pemerintah daerah yang menata 
kegiatan pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan, diarahkan untuk segera 
terwujudnya ketenteraman masyarakat melalui 
penambahan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi 
masyarakat, serta peningkatan daya kompetisi masing-

masing daerah dengan mencermati prinsip keadilan, 
demokrasi, pemerataan, keistimewaan, dan ciri suatu 
daerah dalam tatanan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Pengertian Pemerintahan Daerah sendiri diatur 
dalam peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa 

pemerintahan daerah merupakan pengaturan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan hakikat 
NKRI sesuai dengan peraturan dasar UUD 1945. 

Dalam korelasi dengan adanya pengaturan suatu 
pemerintahan daerah terkait hakikat good governance 

dalam ruang lingkup penyelenggaraannya dimaksudkan 
untuk melaksanakan asas penyelenggaraan  sehingga 
efisien dalam pembentukan peraturan yang dibuat 

berserta keputusan yang diambil termasuk pula 
gerakan oleh suatu birokrasi pemerintahan daerah 
untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik dengan 

terstruktur. 

Urgensi dari good governance dalam 
menyelenggarakan pemerintahan daerah yang 
demokratif melalui penjabaran dari prinsip-prinsip 
Good Governance sebelumnya dipembahasan B, yakni 

:  

1. Partisipasi, seluruh masyarakat memiliki hak dan 
kewajiban keterlibatan terkait dengan 
keputusan/gagasan masing-masing, baik secara 

langsung atau tidak langsung berupa melewati 
suatu lembaga perwakilan resmi untuk melakukan 
subtitusi kepentingan yang dikemukakan. 

Partisipasi keseluruhan diupayakan berdasarkan 
keyakinan seluruh anggota masyarakat untuk 
mendapatkan haknya dalam hal berkumpul dan 

berpendapat, mampu dalam hal berkonstribusi 
sesuai tujuan yang dicapainya. Maka dari itu, 
partisipasi aktif oleh masyarakat mampu 

mewujudkan kepercayaan untuk berperan serta 
dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan 
pemerintah. Dalam hal ini integritas berhubungan 

dengan pandangan kepercayaan politik karena 
sebagai instansi pemerintah membuat peraturan 
yang berulang kali, dan kurangnya integritas 

menimbulkan ketidakpercayaan untuk waktu yang 
lama, sehingga setiap organisasi dan peraturan 

juga merupakan tindakan potensial dapat 

menumbuhkan rasa kepercayaan.25 
2. Penegakan hukum, konstribusi masyarakat dalam 

proses politik dan formulasi peraturan publik 

diperlukan tatanan dan aturan-aturan hukum. 
Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan 
penegakannya yang kokoh, kontribusi akan 
menjadi proses politik pengacau. Tatanan hukum 

serta aturan hukum yang kuat akan mampu 
membentuk pemerintahan yang baik atas 
pegangan hukum tersebut. Penegakan hukum 

yang bertanggung jawab akan berjalan efektif 
apabila didukung oleh kepercayaan pemerintah 
seiring berjalannya waktu. Persamaan dihadapan 

hukum akan membuat seluruh lapisan masyarakat 
akan patuh dan tidak terdapat pembedaan dalam 
pelaksaannya. 26 

3. Keterbukaan, objek pengaturan pemerintah saat 
ini adalah memperhatikan keterbukaan kepada 
publik. Hasil terhadap pemerintah merupakan 

kepercayaan yang diperintah itu sendiri. Bahwa 
mereka yang mendapatkan perintah dari 
pemrintah akan segera terwujud ibarat adanya 

bukti nyata dari perbuatan tersebut. Sehingga 
kepercayaan dan keterbukaan akan muncul 
dengan baik apabila pemerintah memberikan 

tindakan nyata kepada masyarakat. Pemerintah 
yang bertanggungjawab adalah pemerintah yang 
mampu memenuhi janji kepada rakyatnya. Untuk 

mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah 
terhadap warganya salah satu cara dilakukan 
dengan menggunakan prinsip transparansi 
(keterbukaan). Melalui transparansi 

penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat 
diberikan kesempatan untuk mengetahui 
kebijakan yang akan telah diambil oleh 

pemerintah. Makna dari transparansi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat 
dalam dua hal yaitu wujud suatu bentuk 

pertanggungjawaban atas pemerintah kepada 
masyarakat serta adanya bentuk upaya dalam hal 
peningkatan manajemen pengelolaan, sehingga 

penyelenggaraan good governance akan berjalan 
efektif. Selain itu juga, tingkat Kolusi, Korupsi dan 
Nepotisme (KKN) akan berkurang dalam 

praktiknya. Keterbukaan adalah suatu bentuk 
prinsip dasar, dalam arti bahwa segala keputusan 
berserta pelaksanaan dari keputusan tersebut 

dibuat dan dilaksanakan berdasarkan titik acuan 
atau cakupan merujuk pada peraturan yang 
berlaku dalam perintahan setempat. Seluruh 

proses pemerintahan, lembaga-lembaga serta 
informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan, dan informasi yang ada wajib 

                                                             
25 Juanda Nawawi, Membangun Kepercayaan dalam Good 

Governance, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012, 

hal. 23. 
26 Ibid., hal. 23. 
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memadai suapaya dapat dipahami dan 

terkontrol.27 
4. Kooperatif, dalam hal ini pemerintah harus 

mampu memahami mengenai kebutuhan 

masyarakat, pemerintah lebih aktif. Masyarakat 
lebih proaktif dalam mempelajari serta 
menganalisis berbagai kebutuhan mereka, 
sehingga mampu melahirkan kebijakan yang 

strategis untuk pemenuhan kepentingan umum. 
Responsif yakni pemerintah diharapkan lebih aktif 
dan tanggap terkait dengan permasalahan-

permasalahan masyarakat untuk membuat opini 
atau pendapat bahwa pemerintah membangun 
kepercayaan. Maka dari itu, pemerintah harus 

membangun secara terus menerus untuk 
mewujudkan suatu tata pengelolaan pemerintah 
yang baik, sehingga harus memberi pelayanan 

kepada masyarakat lebih mumpuni dimaksudkan 
untk membangun kepercayaan, keharmonisan, 
stabilitas dan integritas. Pemerintah turut andil 

sebagai jasa masyarakat yang bukan bertujuan 
mendapatkan keuntungan, yang mana lebih 
memprioritaskan terpenuhinya kepuasan 

pelanggan dan tidak memenuhi apa yang menjadi 
kemauan birokrasi. Melayani masyarakat bukanlah 
sekedar pelayanan dasar saja, melainkan 

pelayanan yang lebih luas mengenai berbagai 
kepentingan pengguna hasil dan penerima 
pelayanan. Perluasan penguasaan target pelayanan 

dan sistem jasa diharapkan dapat mewujudkan 
kreativitas pemerintah yang kooperatif dalam 
menaikkan kualitas pelayanan publik untuk 
menggapai tingkat kepuasaan dan kepercayaan 

masyarakat.28 
5. Kesetaraan dan keadilan, proses pengelolaan 

pemerintah haruslah menunjang kesetaraan dan 

keadilan sehingga mampu untuk membetuk 
pengelolaan good governance dalam hal 
memberikan kesempatan maupun peluang, 

pelayan dan treatment yang setara. Suatu pola 
dalam pengelolaan dibutuhkan kejujuran dan 
keadilan, sehingga akan menimbulkan kepercayaan 

termasuk memperoleh legitimasi kuat oleh 
masyarakat. Dukungan akan diperoleh dari 
partisipasi rakyat untuk membangun unsur 

Governance yang setara dan adil dalam hal 
pelayanan public berkoselasi positif. Pelayanan 
public inilah merupakan salah satu unsure 

Governance untuk interaksi intensif. Dengan 
adanya penyelenggaraan jasa publik, pemerintah, 
warga sipil dan para subyek pasar turut andil 

secara intensif sehingga apabila pemerintah dapat 
memperbaiki kualitas layanan publik, sehingga 
manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat 

secara langsung serta para subyek pasar. 
Kepercayaan antara pemerintah dan bagian-bagian 
non pemerintah merupakan syarat yang wajib 

                                                             
27Ibid., hal. 24. 
28 Ibid., hal. 25. 

untuk membuat dukungan yang luas bagi 

pengembangan praktek Good Governance.29 
6. Akuntabilitas, adalah suatu bentuk kewajiban 

untuk memberikan tanggapan maupun 

penggambaran mengenai kinerja kegiatan/tindakan 
seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi 
kepada salah satu pihak untuk mendapatkan hak 
meminta keterangan pertanggungjawaban. 

Akuntabilitas public sendiri ialah suatu dasar bagi 
proses penyelenggaraan pemerintah yang baik.30 
Hal ini sangat dibutuhkan karena aparatur 

pemerintah wajib mempertanggujawabkan tingkah 
laku dan pekerjaan kepada piblik serta organisasi 
pada tempat kerjanya. Responsibilitas dijadikan 

syarat utama untuk menghindari penyelewengan 
kewenangan yang dimandatkan dan menjamin 
kewenangan dengan mengarahkan pada 

pencapaian tujuan nasional yang diterima secara 
luas dengan tingkat kemampuan, daya guna, 
integritas, dan keyakinan. Asas responsibilitas 

artinya pertanggungjawaban pejabat publik 
terhadap masyarakat yang memberinya mandat 
dan kewenangan untuk mengatur berbagai urusan 

dan kepentingan mereka. Setiap pejabat publik 
diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan 
semua peraturan, perbuatan, moral, ataupun 

objektivitas sikapnya terhadap masyarakat. 

Pengembangan asas responsibilitas dalam 
konteks Good Governance agar para pejabat yang diberi 
kewenangan mengatur urusan publik itu selalu ter-

amati dan tidak memiliki kesempatan melakukan 
penyimpangan untuk melakukan KKN.31 

Negara, sector swasta dan masyarakat 
merupakan tiga pilar pendukung Good Gavernance 
sebagai paradigm yang akan terwujud apabila mampu 

dibangun atas kepercayaan, sehingga berfungsi dengan 
baik. Dalam hal ini, untuk melaksanakan pelayanan 
public secara efisien, dituntutlah kepada negara 

berserta birokrasi pemerintahannya. Sedangkan 
birokrasi pemerintahan diwajibkan member 
konstribusi pada usaha pemberdayaan sumber daya 

yang dimiliki oleh sector swasta, sector swasta inilah 
sebagai bagian pengolah sumber daya diluar ranah 
negara. Maka dari itu, tata kelola pemerintahan yang 

baik akan dapat berjalan lebig efisien dan terwujud 
secara nyata apabila telah didukung menggunakan 
prinsip-prinsip good governance, sehingga mampu 

menghasilkan kepercayaan masyarakat dan 
organisasinya dalam bentuk partisipasi, penegakkan 
hukum, transparansi, responsive, kesetaraan dan 

keadilan serta akuntabilitas menjadi unsure sumber 
kekuatan pengembang negara.32 

                                                             
29 Ibid., hal. 26. 

30 Ibid., hal. 27. 
31Ibid., hal. 27-28. 
32 Ibid., hal. 27. 
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D. Faktor-faktor Penghambat Prinsip Good 

Governance Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Di Indonesia 

Tentu bukan perkerjaan yang mudah untuk 
mewujudkan ketiga prinsip good governance yaitu 

partisipasi, transparansi dan akuntabiltas dalam praktik 
pemerintahan sehari-hari di Indonesia. Seperti halnya, 
di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 
khususnya di Sekretariat Daerah Kepulauan Siau 

Tagulandang Biaro Bagian Administrasi Pemerintahan, 
Perbatasan dan Pulaupulau Kecil Terluar masih 
menemui faktor-faktor yang menghambat jalannya 

ketiga prinsip tersebut. 

 Adapun faktor-faktor tersebut adalah 
penjaringan aspirasi masyarakat yang tidak merata, 
biasanya yang diundang dalam jaring aspirasi bersifat 

elitis, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap 
partisipasi mereka terhadap pembuatan kebijakan atau 
program-program Kemudian dalam penerapan 

transparansi, pemerintah kurang memberikan 
informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga 
masyarakat tidak mengetahui sama sekali kebijakan 

maupun peraturan daerah yang akan dibuat 
pemerintah. Kalau penerapan akuntabilitas 
pemerintahan juga kurang melaksanakan 

pertanggungjawabannya kepada masyarakat, hal ini 
ditandai dengan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban yang ditujukan kepada DPRD 

terkadang tidak sesuai dengan program-program yang 
sudah dilaksanakan.33 

 Mengacu pada faktor-faktor penghambat dan 
pendukung suatu implementasi dalam lingkupan Good 
Governance terkait pelayanan public menunjukkan 

bahwa mengemukakan acuan faktor penghambat dan 
pendukung dimaksudkan agar pelayanan public lebih 
akuntabel, transparan, jelas dalam kepastian hukum 

serta adil. 

Ditinjau dari segi faktor penghambat dan 
pendukung mengenai Prinsip-Prinsip Good 
Governance dalam hal Pelayanan Publik pada mulanya 

adalah melakukan penerapan tata kelola pemerintahan 
yang baik (Good Governance) pada Kantor Camat 
Smarinda Utara, yang mana kemudian adanya 

komitmen pemerintah yang dituangkan suatu 
keputusan atau kebijakan public atas kebutuhan 
masyarakat setempat. Sementara itu, dari faktor 

penghambat merujuk kepada aparat pemerintahannya 
sendiri, seperti halnya lambatnya dan tidak efisiennya 
pelayanan yang diberikan serta sedikitnya pemahaman 

aparat untuk melayani. 34  

                                                             
33 Melani Dwiyanti Selamat, Penerapan Good Governance Dalam  

Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah (Suatu Studi pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro), 

hal. 6-7.  
34 Yenny, Prinsip-Prinsip Good Studi Tentang Penerapan Prinsip – Prinsip 

Good governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat 

Adanya beberapa hal yang menjadi 

penghambat dalam diterapkannya e-goverment dapat 
diamati dengan hasil observasi oleh Kementerian 
Komunikasi, berikut akan disimpulkan bahwa situs 

milik pemerintahan pusat maupun pemerintahan 
daerah dapat disimpulka dalam urutan tahap persiapan 
dengan meninjau beberapa aspek: 35 
1. E-Leadership: suatu bentuk utama serta tindakan 

secara inisiatif oleh negara dalam hal melakukan 
antisipasi serta mengemukakan manfaat dengan 
menggunakan basis teknologi dan informasi; 

2. Infrastruktur suatu jaringan informasi, terkait 
dengan keadaan infrastruktur telekomunikasi 
dalam bentuk pengaksesan, lingkupan, kualitas 

serta biaya jasa pengkasesan; 
3. Pemberdayaan informasi: keamanan serta kualitas 

pemberdayaan dalam mengelola informasi; 

4. Lingkungan bisnis: meliputi sistem perdagangan, 
keadaan pasar, regulasi yang mengacu terhadap 
ruang lingkup perkembangan bisnis teknologi 

informasi; 
5. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM): 

menyangkut penggunaan teknologi informasi 

dalam kebutuhan masyarakat, termasuk individu 
atau  organisasi, sehingga akan diperoleh rujukan 
seberapa efisiennya sosialisasi melalui pendidikan 

dalam memberikan pemahaman masyarakat. 

 Selain hambatan diatas, terdapat pula 
kelemahan dalam pemebentukan e-government di 
Indonesia :36 

1. Jasa yang diberikan situs pemerintah belum 
dibantu oleh sistem manajemen dan proses kerja 

yang efisien karena kesiapan peraturan, metoe 
dan keterbatasan SDM sangat menghambat 
penetrasi komputerisasi ke dalam sistem 

pemerintah; 
2. Belum stabilnya strategi serta tidak memadainya 

perhitungan yang di distribusikan untuk 

pengembangan e-government; 
3. Daya usaha merupakan lembaga secara sendiri-

sendiri; dengan demikian sejumlah faktor seperti 

standartrisasi, kemanan informasi, keaslian, dan 
berbagai aplikasi dasar yang dapat 
interoperabilitas antar situs secara andal, aman, 

dan terpercaya kurang mendapatkan perhatian 
4. Ketimpangan kemampuan masyarakat untuk 

mengakses jaringan internet.  

Mengacu pada kondisi yang terjadi tersebut, 

maka dari itu tantangannya salah satunya adalah 
melakukan peningkatan dalam hal penerapan e-
government mendatang, sehingga dimungkinkan akan 

berjalan dengan efisien dan memadai terkait tahapan 

                                                                                              
Samarinda Utara Kota Samarinda eJournal Ilmu Administrasi Negara, 

2013, 1 (2): 196-209, Universitas Mulawarman, hal. 207.  
35 Teguh Kurniawan, Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan 

Good Governance melalui Penerapan E-Government di Indonesia, 

Depok: Kampus FISIP UI, hal. 4. 
36 Ibid., hlm. 4.  
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pelayanan antara mayarakat dengan penyedia pelayanan 

public.  Ketiadaan tatap muka dapat meminimalisir dan 
meniadakan aktivitas-aktivitas rent seeking. 

IV. KESIMPULAN 

  Paulus Effendi Lotulung berpendapat bahwa 
“Konsep governance dalam masyarakat sering 

dirancukan dengan konsep government. Konsep 
governance lebih inklusif daripada government. Konsep 
government menunjuk pada suatu organisasi 
pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara 

dan pemerintah). Konsep governance melibatkan tidak 
sekedar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak 
yang terlibat juga sangat luas” 

 Teori good governance telah menjadi suatu 

paradigma dari adanya suatu pemerintahan yang baik 
berkaitan dengan kefektifan kinerja oleh manajemen 
publik serta pemberantasan praktik KKN, seperti 

halnya yang dikemukakan di lembaga pembangunan 
internasional. 
 Good Governance akan dapat diwujudkan dari 

kefektifan pemerintahahan yang bersih (clean 
government), namun hal ini juga diperlukan adanya 
pelaksanaan oleh pemerintahan yang baik pula. 

Menggunakan landasan pada prinsip good governance 
menimbulkan kestabilan kinerja pemerintah dengan 
masyarakat. Sebagai pelaksana pemerintahan, 

organisasi non-pemerintah maupun komunitas 
masyarakat juga diharapkan berkonstribusi aktif kepada 
lembaga yang menerima tugas dan tanggung jawab 

sebagai pelaksana pemerintahan.  
Pemerintahan dapat diartikan sebagai aktivitas 

secara kontinyu dengan penggunaan rencana serta 
prosedur khusu untuk mewujudkan tujuan yang 

dikehendaki. Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas 
Rasyid mengemukakan pendapat bahwa pemerintahan 
merupakan suatu kegiatan untuk menyelenggarakan 

negara dengan tujuan melayani serta melindungi 

masyarakat, mengatur, memobilisasi secara 
keseluruhan terkait sumber daya yang dibutuhkan, 
serta melakukan pembinaan dengan berhubungan baik 

terhadap wilayah negara dan negara lain sehingga 
timbul pengaruh yang baik pula. 
 Prinsip dari pemerintahan yang baik adalah sebagai 
berikut, Transparansi (Transparancy), Kontribusi 

(Contribution), Effectiveness and Efficiency, Visi 
Strategis (Strategic Vision), Keadilan (Equity), 
Responsibilitas (responsibility), Pemeliharaan Hukum 

(Law Maintenance), Daya Tanggap (Responsiveness), 
Consesus Orientation. 

Menurut UU No. 12 Tahun 2008 tentang 

Pemerintahan Daerah, mengartikan pemerintahan 
daerah yaitu pengaturan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan hakikat Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam 

Undang-undang Dasar 1945. 
Dalam korelasi dengan pengaturan 

pemerintahan daerah, hakikat pemerintahan yang baik 

dalam praktiknya ialah dengan melaksanakan asas 
penyelenggaraan yang baik dalam setiap peraturan yang 
dibuat dan pengambilan keputusan serta gerakan oleh 

birokrasi pemerintahan daerah terkait pelaksanaan 
fungsi pelayanan publik. 
  Untuk mewujudkan ketiga prinsip good 

governance yaitu partisipasi, transparansi dan 
akuntabiltas dalam praktik pemerintahan sehari-hari di 
Indonesia. Seperti halnya, di Kabupaten Kepulauan Siau 
Tagulandang Biaro khususnya di Sekretariat Daerah 

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Bagian Administrasi 
Pemerintahan, Perbatasan dan Pulaupulau Kecil 
Terluar masih menemui faktor-faktor yang 

menghambat jalannya ketiga prinsip tersebut. 
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