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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh 

tatacara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan 

baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, 

monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat 

yang memburuk. 

Masalah-masalah tersebut juga telah menghambat proses pemulihan 

ekonomi Indonesia, sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah 

penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, dan bahkan telah 

menyebabkan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat 

mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. 

Bahkan kondisi saat inipun menunjukkan masih berlangsungnya 

praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang 

baik, yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi 

pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era 

globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena 

globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam 

pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). 
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Kedua perkembangan diatas, baik demokratisasi maupun globalisasi, 

menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. 

Pemerintah, yang sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau 

lambat harus mengalami pergeseran peran dari posisi yang serba mengatur dan 

mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan pemilik modal, yang 

sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung 

menghambat perluasan aktivitas bisnis, harus mulai menyadari pentingnya 

regulasi yang melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat yang 

sebelumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat (beneficiaries), harus mulai 

menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga harus 

berfungsi sebagai pelaku. 

Menurut Mardoto (2009:18) untuk mewujudkan konsep good 

governance dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi 

antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan 

sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Prasyarat minimal untuk 

mencapai good governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. 

Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif 

dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Sebagai bentuk 

penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap 

jenjang proses pengambilan keputusan 

Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan 

agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses 

pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Disadari, 
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mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak 

singkat dan juga upaya yang terus menerus. Disamping itu, perlu juga dibangun 

kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa yang 

melibatkan tiga pilar berbangsa dan bernegara, yaitu para aparatur negara, pihak 

swasta dan masyarakat madani untuk menumbuhkembangkan rasa 

kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik. 

Menurut Prasitejo (2009:6) bahwa good governance merupakan praktek 

penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. penyelenggaraan negara 

secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Dalam konsep di 

atas, ada tiga pilar good governance yang penting, yaitu,  Kesejahteraan rakyat 

(economic governance), Proses pengambilan keputusan (political governance), 

Tata laksana pelaksanaan kebijakan (administrative governance). 

Menurut Efendi (2010:15) good governance menyentuh 3 pihak yaitu 

pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha 

(penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). 

Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam 

penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak 

tersebut menjadi jawaban besar.  

Sebagai cara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, konsep good 

governance adalah salah satu cara yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut. 

Sebagai contoh kecilnya pemerintah desa landungsari kecamatan Dau 

Kabupaten Malang, dalam pengimplementasiannya mencoba 

mengimplementasikan konsep good governance tersebut.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi konsep good governance dalam mewujudkan 

kesejahteraan sosial di desa Landungsari kecamatan Dau kabupaten 

Malang? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dari implementasi konsep good 

governance dalam mewujudkan kesejahteraan sosial didesa 

Landungsari  Kabupaten Malang ? 

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam 

implementasi konsep good governance dalam mewujudkan 

kesejahteraan sosial didesa Landungsari kecamatan Dau Kabupaten 

Malang? 

 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi konsep good governance dalam 

mewujudkan kesejahteraan sosial didesa landungsari kecamatan Dau 

kabupaten Malang 
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2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghamabat implementasi 

konsep good governance dalam mewujudkan kesejahteraan sosial 

didesa Landungsari kecamatan Dau  Kabupaten Malang 

3. Untuk menjelaskan solusi dalam mengatasi hambatan implemetasi 

konsep good governance dalam mewujudkan kesejahteraan sosial 

didesa Landungsari kecamatan Dau Kabupaten Malang 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya : 

1. Manfaat Teoritis 

    Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam 

pelaksanaan penelitian atau penulisan dibidang pendidikan 

kewarganegaraan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu proses yang baik dalam melaksanakan kuliah, dapat menjadi 

pembelajaran untuk lebih baik selanjutnya dalam belajar, menjadi 

pengalaman kuliah dan menambah wawasan politik. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat berguna untuk penelitian yang selanjutnya sebagai 

sumber referensi dalam penerapan konsep good government 

dipemerintah daerah. 
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c. Bagi Instansi Terkait 

Konsep good governance dapat di implementasikan oleh 

seluruh pemerintah daerah dan diwijudkan oleh para pejabat 

pemerintah daerah sehingga tercipta pemerintahan yang baik. 

 

E. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru dalam 

memahami penelitian yang berjudul “implementasi konsep good governance 

didesa landungsari kabupaten malang”. Penulis perlu menjelaskan istilah yang 

berkaitan dengan, yaitu : 

1. Pengertian Implementasi 

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan 

proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta 

memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. 

2.  Pengertian Konsep Good Governance 

Konsep good governance sering diterjemahkan sebagai tata 

pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan istilah civil society.  Good 

governance biasa juga didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan 

manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan 

dengan demokrasi (pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat). 

3. Pengertian Desa 

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 desa adalah suatu wilayah yang 

ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk 

di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi 
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pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

4. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, 

suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya 

yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, 

dan perawatan kesehatan. (Suharto, 2014: 3). 

Kesejahteraan sosial juga dapat didefinisikan sebagai arena atau domain 

utama tempat berkiprah tempat pekerjaan sosial. Pemaknaan kesejahteraan 

sosial arena menempatkan kesejahteraan sosial sebagai sarana atau wahana 

atau alat untuk mencapai tujuan pembangunan. 


