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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada pembahasan ini tentang tinjauan pustaka ada beberapa yang terkait 

dengan penelitian di Balai Besar Pemerintahan Desa Malang. Penelitiannya yaitu 

tentang Upaya Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam 

Mewujudkan Good Governance. Variabel dalam penelitian adalah variabel tentang 

Aparatur, Pengembangan Kapasitas, Good Governance dan Balai Besar 

Pemerintahan Desa Malang. 

Keempat variabel tersebut merupakan konsep dari penelitian ini yang 

digunakan untuk mencari tahu situasi dan kondisi sehingga bisa ditemukan fakta-

fakta tentang upaya pengembangan kapasitas apartur pemerintah desa dalam 

mewujudkan good governance melalui Balai Besar Pemerintahan Desa Malang. 

Oleh karena itu, keempat variabel yang akan di bahas dalam tinjaun pustaka ini 

berupaya untuk menjelaskan bahwa penelitian ini sudah di dukung dan sesuai 

dengan teori-teori yang untuk menguatkan tentang upaya pengembangan kapasitas 

aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan good governance. Sehingga untuk 

lebih memahami variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan lebih rinci 

sebagaimana dalam pembahasan sebagai berikut : 

A. Aparatur

Aparatur ini merupakan penyelenggara pemerintahan yang bertugas 

menjalankan roda pemerintahan untuk melayani masyarakat umum dan tidak 

mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Oleh karena itu, mengapa 

aparatur memangang peran yang sangat sentral disektor publik atau pemerintahan 

yang  mendukung untuk terwujudnya  pemerintahan yang baik. Adapun teori dari 

aparatur itu sendiri menurut teori yang dikemukakan oleh : 
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“Aparatur merupakan keseluruhan pejabat negara atau organ pemerintahan 

yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan 

tugas dan kewajiban sebagai tanggung jawab yang dibebankan oleh negara 

kepadanya.”27 (Soerwono Handayaningrat (1982) ) 

Dari pandangan tersebut dijelaskan bahwa aparatur merupakan seluruh 

pejabat pemerintahan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing 

dalam upaya membantu penyelenggara Negara dalam menjalankan suatu roda 

pemerintahan. Aparatur dengan tugas memberikan pelanyanan kepada masyarakat 

dalam hal ini pencapaian tugas dan kewajiban yang dibebankan oleh negara.  

“Aparatur adalah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk mencapai 

tujuan nasional, aspek organisasi itu terutama pengorganisasian atau 

kepagawain.”28 (Soerwono Handayaningrat (1982,154)) 

Dari pandangan tersebut terlihat bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang 

telah dirumuskan atau telah direncanakan, maka perlu alat atau sarana dalam hal 

mempermudah pencapaian tujuan tersebut. jika melihat dari teori di atas maka 

sarana dan alat yang digunakan adalah aparatur. Dikarenakan aparatur merupakan 

aspek-aspek yang sangat penting dan mutlak harus ada dalam pemerintahan untuk 

upaya membantu menciptakan atau menjalankan pemerintahan yang baik untuk 

terwujudnya tujuan nasional.  

“Aparatur adalah sebagai alat atau sarana pemerintahan atau negara untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatannya yang kemudian terkelompok kedalam, 

fungsi-fungsi diantara pelayanan publik, didalam pengertian aparatur 

tercakup aspek manusia (personil), kelembagaan (institusi), dan tata 

laksana.”29 (Pamudji (2004:21)) 

Dari penjelasan di atas di jelaskan bahwa dalam menjalankan suatu 

pemerintahan harus adanya kerja sama antar organisasi. Kerja sama tersebut 

                                                           
27. http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas. diakses pada tanggal 13 Februari 2018. pukul 08.15 wib 
28. Ibid. Hal 33 
29. Ibid. Hal 34 



27 
 

diwujudkan dengan cara membagi aparatur kedalam beberapa fungsi. Dengan 

adanya pembagian tugas aparatur kedalam beberapa fungsi tersebut diharapkan 

akan mampu menciptakan kerjasama yang baik antar aparatur sehingga 

penyelesainian tugas dan tanggungjawab akan lebih cepat dan mendapatkan hasil 

yang lebih baik. 

“Reformasi birokrasi adalah strategi untuk membangun aparatur negara 

agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan sangat 

pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, 

serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan 

untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan 

masyarakat.”30 (PER/ 15/ M.PAN/ 7/ 2008 Tentang Pedoman Umum 

Reformasi Birokrasi)  

Terselenggaranya reformasi birokrasi mengandung maksud agar birokrasi 

pemerintah dapat berlangsung dengan baik sesuai kebaikan prinsip-prinsip Good 

Governance dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memang 

merupakan tugas dan kewajiban utama aparatur pemerintahan. Di sisi lain dengan 

upaya perbaikan internal dan terus diupayakan dengan pengembangan kapasitas 

apartur dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

Pada dasarnya aparatur pemerintah mempunyai peran utama “sebagai 

pelaksana peraturan perundang-undangan; menjalankan fungsi manajemen 

pelayanan publik; pengelola pemerintahan; manager/ corporate leader; dan 

administrator (pengelola aset dan keuangan negara/ daerah). Sehingga, tuntutan 

reformasi birokrasi secara langsung akan membawa konsekuensi bagi arah 

perbaikan sistem kepegawaian negara yang harus diikuti, khususnya masalah 

kinerja aparatur pemerintah yang sampai saat ini masih dianggap belum sesuai 

                                                           
30. Edy Topo Anshari. Reformasi Pengelolaan Sdm Aparatur,Prasyarat Tata Kelola Birokrasi Yang Baik. Hal 2 
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harapan. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya, ditunjukkan dengan masih banyaknya keluhan-keluhan yang 

disampaikan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan pemerintah selama 

ini, juga masih seringnya ditemukan kasus penyalahgunaan kewenangan dalam 

bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), juga penempatan aparatur yang tidak 

sesuai dengan persyaratan jabatan.”31 

Dari beberapa pandangan para ahli mengenai konsep aparatur terlihat bahwa 

apartur merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam menjalankan suatu 

pemerintahan. Dikarenakan apabila pejabat negara dalam hal ini aparatur dapat 

menjalankan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya dengan baik 

dan sungguh-sungguh maka tentu hal tersebut akan mampu menciptakan good 

governence yang selama ini sudah menjadi cita-cita pemerintah sejak dulu. Untuk 

memudahkan aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang 

dibebankan kepadanya, maka aparatur dikelompokkan kedalam beberapa fungsi 

atau bagian yang diharapkan mereka akan mampu bekerjasama secara aktif dalam 

upaya pemenuhan tanggungjawab yang dibebankan kepada masing-masing bagian 

atau fungsi tersebut. 

 Adapun aparatur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aparatur 

pemerintahan dalam mewujudkan good governance. Aparatur pamerintahan yang 

nantinya mampu menerapkan/menjalankan undang-undang yang mengatur tentang 

kemeperintahan yang baik. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik 

aparatur yang dibutuhkan harus profesional, memiliki komitmen dalam berkerja, 

dan etos kerja yang tinggi. 

                                                           
31. Ibid. Hal 3 
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B. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) 

Setiap orang pasti membutuhkan kapasitas untuk melakukan suatu  

pekerjaan.  Baik  itu didalam  organisasi   maupun  secara individual. Untuk 

menghindari terjadi kesenjangan bagi setiap individu diharapkan selalu adanya 

upaya untuk meningkatkan kapasitas. Banyak  cara  yang  dilakukan  untuk dapat  

meningkat  kapasitas  tersebut. Adapun teori yang dikemukan oleh : 

“Pengembangan kapasitas dapat didefinisikan suatu pendekatan utama 

dalam pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan 

manusia agar dapat menentukan sendiri apa yang berguna bagi dirinya untuk 

melakukan perubahan bagi masa depan.”32 (Eade, (1997:23) 

Dari pandangan tersebut dikatakan terlihat bahwa manusia mempunyai 

kemampuan masing-masing yang dimana apabila kemampuan yang dimiliki oleh 

individu tersebut mampu diasa dan dikelolah dengan baik, maka tentu akan mampu 

menentukan tujuan hidup yang lebih baik lagi. Selain itu dari konsep di atas dapat 

dijelaskan bahwa dengan adanya pengembangan kapasitas akan membuat suatu 

individu menjadi lebih baik dikarenakan ada suatu peningkatan dalam dirinya baik 

itu dari segi ilmu atau pengetahun maupun dari skill atau keterampilan yang 

didapatkan. 

Adapun beberapa syarat-syarat dalam pengembangan kapasitas (khususnya 

pemerintahan daerah) yaitu “ Partisipasi, akses informasi, akuntabilitas dan 

kepemimpinan” (Yuwono, 2003).33 Partama Partisipasi, yang dimana aparat 

pemerintah harus mengikuti semua level dalam hal pengembangan kapasitas baik 

itu level pemimpin sampai dengan level staf. Yang dimana berpartisipasi dalam hal 

pengembangan kapasitas ini dapat meningkatkan pengatahuan, skill, dan 

                                                           
32. Agus Dwiyanto, 2010. Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali. Yogjakarta: Gava Media. Hal 17 
33. Ibid. Hal 19 
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kepercayaan diri. Kedua akses informasi, syarat ini pula tidak kalah penting untuk 

pengembangan kapasitas bagi aparatur pemerintah. Pengembilan kapasitas ini 

harus dimulai dengan memberikan akses informasi bagi pengembangan kapasitas 

aparatur untuk meningkatkan kemampunan pengatahuan bagi aparatur sendiri.  

Ketiga akuntabilitas, ini juga merupakan syarat yang tidak kalah 

pentingnya. Akuntabilitas dalam pengembangan kapasitas begitu untuk membawa 

program-program harus terjamin bahwa program-program tersebut merupakan 

program yang legitimete, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabakan nantinya. 

Keempat kepemimpinan, yang memegang peran yang sangat penting  dalam 

program pengembangan kapasitas suatu organisasi. Semakin pemimpin 

memberikan kepercayaan terhadap pegawai untuk berkembang, maka disitulah kita 

bisa melihat apakah berhasil program pengembangan kapasitas dalam sebuah 

organisasi. 

“Pengembangan kapasitas merupakan upaya untuk mengembangkan suatu 

ragam strategi meningkatkan efficiency, effectiveness, dan renponsiveness 

kinerja pemerintah. Yakni efficiency, dalam hal waktu (time) dan sumber 

daya (resources) yang dibutukan guna mencapai suatu outcome; 

effectiveness, berupa kepantasan usaha yang dilakukan demi hasil yang 

diinginkan; dan renponsiveness yakni bagaimana mensinkronkan antara 

kebtuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.”34 (Merilee S. Grindle, 

(1997:6-22) ) 

Berdasarkan toeri yang dikemukakan dapat di jelaskan bahwa dengan 

adanya pengembangan kapasitas, maka akan berdampak positif bagi kinerja 

pemerintahan. Dikarenakan sektor pemerintahan akan mampu menciptakan ide-ide 

baru sehingga akan mampu menciptakan suatu perubahan besar bagi organisasi 

sektor publik tersebut. Selain itu, dengan adanya pengembangan kapasitas menurut 

                                                           
34. Soeprapto. Riyadi 2006. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. Jurnal Ilmiah   

Administrasi Publik, Volume IV (1), FIA UNIBRAW, Hal 11 
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konsep tentu akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga 

dalam menjalankan suatu tugas atau tanggungjawab yang diberikan secara lebih 

efektif dan efisien. 

“Pengembangan kapasitas sebagai suatu proses untuk melakukan suatu, 

atau serangkain gerakan, perubahan multi level di dalam induvidu, 

kelompok- kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam 

rangka memperkuat kemampuan penyesuain induvidu dan organisasi 

sehingga dapat tanggap perubahan lingkungan yang ada.”35( Morison, 

(2001:42) )  

Berbagai pandangan  tersebut dikatakan bahwa pengembangan kapasitas 

merupakan suatu proses yang akan membuat suatu individu menjadi lebih baik lagi. 

Karena seseorang tau individu tersebut merasakan ada perubahan dalam dirinya 

kearah yang lebih baik atau ke arah yang lebih positif. Dengan adanya 

pengembangan kapasitas menurut pendangan tersebut akan mampu meningkatkan 

kepercayaan diri individu sehingga akan mampu menjawab tantangan dan tanggap 

atas berbagai perubahan yang terjadi dalam lingkungan sekitar.  

Gambar 1.1 : Kerangka Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                           
35. Ibid. Hal 12 
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Upaya pengembangan Kapasitas bagi aparatur penyelenggara pelayanan 

publik di daerah sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi, dapat 

diidentifikasi dalam tiga tingkatan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagaimana 

digunakan oleh UNDP sebagai pedoman dalam program peningkatan kapasitas, 

yaitu: “Tingkat Sistem, Tingkat Entitas, dan Tingkat Individual sebagai berikut: 

1. Peningkatan Kapasitas Pada Level Sistem 

Pada tingkat sistem atau lingkungan yang lebih luas dan berpengaruh 

terhadap sistem penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, peningkatan 

kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik dapat diarahkan pada beberapa aspek 

sebagai berikut:  

• Penyempurnaan dan perumusan kebijakan daerah yang mengarahkan pada tujuan 

penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan tuntutan aspirasi dan kepentingan 

masyarakat daerah yang bersangkutan  

• Peninjauan kembali, penyempurnaan, dan perumusan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, termasuk sistem nilai dan standar-standar penyelenggaraan 

pelayanan publik di daerah, yang mengarahkan sistem penyelenggaraan pelayanan 

publik di daerah untuk berfungsi berdasarkan tingkatan kapasitas kinerja tertentu.  

• Penyusunan dan pengembangan sistem manajemen dan sistem 

pertanggungjawaban (akuntabilitas) pada level sistem pemerintahan daerah, yaitu 

untuk menentukan bagaimana kinerja yang harus dicapai pada tingkat sistem 

pemerintahan daerah dalam merancang, mengelola, mengkoordinasikan, 

memonitor dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.  

• Optimalisasi perencanaan sumberdaya yang tersedia pada tataran sistem 

pemerintahan daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja 

penyelenggaraan pelayanan publik di daerah yang bersangkutan.  
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• Optimalisasi efektivitas keberfungsian jaringan kerja lintas sektor dan antar 

kelembagaan (entitas) penyelenggara pelayanan publik dan pemerintahan di daerah, 

yang mencakup jaringan hubungan kerja, ketergantungan, maupun interaksinya 

secara formal maupun informal dalam penyediaan sumberdaya, arus informasi dan 

pelaporan, termasuk infrastruktur komunikasi.  

2. Peningkatan Kapasitas Pada Level Organisasi.  

Pada tingkat entitas kelembagaan penyelenggara pelayanan publik di 

daerah, upaya peningkatan kapasitas tidak semata-mata diarahkan pada sumberdaya 

yang tersedia dalam suatu lembaga penyelenggara pelayanan publik,tetapi juga 

kemampuan interaksinya dengan sistem pemerintahan dan masyarakat yang lebih 

luas serta interaksinya dengan para individu aparatur maupun masyarakat di 

lingkungan organisasi yang bersangkutan. Ruanglingkup strategi peningkatan 

kapasitas pada tingkat organisasi, adalah sebagai  

berikut:  

• Pengembangan manajemen strategis organisasi penyelenggara pelayanan publik 

yang meliputi: tugas pokok dan fungsi, serta peranan organisasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik tertentu, perumusan jenis barang dan jasa publik 

yang menjadi tanggungjawab organisasi tersebut, menetapkan siapa klien atau para 

pengguna layanan publik yang akan diselenggarakan, menetapkan hubungan kerja 

dan interaksi yang perlu dikembangkan dengan sistem pemerintahanyang lebih luas 

dan para stakeholders, penetapan parameter kinerja dan keberhasilan 

penyelenggaraan pelayanan publik yang dimaksud, serta perumusan kapasitas inti 

kinerja manajemen strategi organisasi yang bersangkutan.  

• Mengembangkan pola kompetensi, kultur dan struktur dalam organisasi yang  

mencakup: sistem nilai yang berlaku dalam organisasi dan manajemen, gaya  
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manajemen yang akan dikembangkan, standar-standar operasi dan rancangan 

struktur hubungan dalam organisasi, serta perumusan kompetensi inti apa saja yang 

harus dimiliki dan dikuasi oleh organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya.  

• Mengembangkan proses-proses termasuk prosedur kerja, dan mekanisme 

hubungan kerja baik ke dalam maupun ke luar, yang meliputi: prosesperencanaan, 

pengelolaan hubungan masyarakat (Client Management and Public Relations), 

hubungan kerja dan koordinasi dengan organisasi lain, proses penelitian dan 

pengembangan, sistem monitoring dan evaluasi maupun sistem manajemen 

kualitas/ kinerja, pengelolaan keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan 

sebagainya.  

• Pengembangan suber daya manusia dalam organisasi, sebagai salah satu unsur 

yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian kinerja dan kualitas pelayanan 

publik yang diselenggarakan oleh organisasi. Sumber daya manusia organisasi ini 

pula yang akan menentukan keberhasilan perubahan, kapasitas, dan perkembangan 

organisasi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.  

• Pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan baik pembiayaan operasional 

maupun belanja modal (capital) yang diperlukan bagi tercapainya efektivitas dan 

efisiensi, serta produktivitas organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

tertentu.  

3. Peningkatan Kapasitas Pada Level Individu 

Program peningkatan/pengembangan kapasitas pada level individu 

sebenarnya tidak terbatas kepada aparatur pelaksana pelayanan publik pada 

organisasi tertentu; melainkan termasuk juga individu masyarakat sebagai 

pengguna atau penerima manfaat pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 
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organisasi pemerintah daerah tertentu. Pada tataran individu dalam organisasi, 

upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik diarahkan bagi 

semua tingkatan manajemen dari unsur pimpinan puncak hingga eselon terendah 

dan para petugas operasional sesuai dengan kompetensi masing-masing 

berdasarkan analisis jabatan dan uraian tugas yang menjadi tanggungjawab masing-

masing.  

Pengembangan kapasitas dalam hal ini mencakup nilai-nilai 

profesionalisme dan ketrampilan kerja serta wawasan yang diperlukan dalam 

interaksi dengan masyarakat pengguna layanan publik, serta dalam pencapaian 

kinerja dan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar-standar kinerja yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan bagi masyarakat pengguna, peningatan 

kapasitas dapat mencakup kemampuan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, optimalisasi manfaat layanan publik yang 

diterima, maupun dalam memberikan informasi pengendalian kualitas dan tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap layanan yang mereka terima.”36 

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penyelengaraan 

pengembangan kapasitas dalam hal pemerintah daerah. Faktor-faktor yang sangat 

mempengaruhi pegembangan kapasitas yakni : “1) Komitmen Bersama, 2) 

Kepemimpinan, 3) Reformasi Peraturan, 4) Reformasi kelembagaan, 5) Pengakuan 

tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. 

 

 

                                                           
36. Desi Fernanda. Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Dalam Penyelenggaraan   Pelayanan Publik . Volume 1, 

2015,Hal 15-17 
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1. Komitmen bersama 

merupakan modal yang besar yang harus terus-menerus ditumbuh-

kembangkan dan dipelihara secara baik. Oleh karena itu, faktor ini akan menjadi 

dasar dari seluruh rencana kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Tanpa 

adanya komitmen bersama yang baik dari pemimpin tingkat atas, menengah, 

maupun bawah dan juga staf yang dimiliki, sangatlah mustahil mengaharapkan 

program pengembangan kapasitas bisa berlangsung dengan baik.  

2. Kepemimpinan 

merupakan hal yang mendasar dalam mempengaruhi pengembangan 

kapasitas dalam seuatu organisasi, dalam konteks lingkungan organisasi publik, 

harus terus menerus didorong sebuah mekanisme kepemimpinan yang dinamis. Hal 

ini dikerenakan tentangan kedepannya yang semankin berat dan juga realitas 

keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di sektor publik. 

3. Reformasi peraturan 

kontekstualitas politik pemerintahan daerah di Indonesia serta pegawai 

pemerintahan daerah yang saling berlindung pada peraturan yang ada yang 

merupakan hambatan yang serius  dalam upaya pengembangan kapasitas. Oleh 

karena itu, sebagai bagian yang sangat dipengaruhi oleh fakto kepemimpinan maka 

reformasi (dapat dibaca dengan penyelenggaran peraturan yang kondusif) 

merupakan salah satu yang perlu dilakukan dalam hal pengembangan kapasitas. 

3. Reformasi kelembagaan 

 reformasi peraturan di atas tentunya akan memberi dampak yang penting 

bagi reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan lebih merujuk kepada dua 

aspek penting yaitu sturuktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola 
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sedimikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan kondusif dalam menopang 

pengembangan kapasitas. 

5. Pengakuan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

hal yang harus dilakukan dengan diawali pada identifikasi kapasitas yang 

dimiliki maka harus ada pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelamahan 

dan kekuatan yang dimilkinya. Pengakuan ini penting karena kejujuran tentang 

kemampuan yang dimiliki merupakan syarat yang harus dimiliki dalam rangka 

upaya peningkatan kapasitas.”37 

Dari beberapa pendapat para ahli dapat kita pahami bahwa betapa 

pentingnya upaya pengembangan kapasitas ini sendiri. pengembangan kapasitas 

merupakan suatu langkah pertama dalam hal perubahan kepada induvidu  sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. baik itu individu, kelompok, organisasi, yang 

mengambarkan potensi pengatahuan, keterampilan dan sikap, yang dimiliki 

induvidu dalam menjalankan pekerjaannya yang nantinya akan menciptakan tata 

kelola pemerintahan yang baik. 

 Adapun pengembangan kapasitas yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah upaya pengembangan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam 

mewujudkan good governance melalui studi kasus di Balai Besar Pemerintahan 

Desa Malang. Sebagaimana hal ini merupakan bentuk dari upaya pengembangan 

kapasitas aparatur pemerintah desa melaluai pelatihan dan pembinaan terdapat 

dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik secara 
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nasional dan untuk meningkatkan kapasitas dari aparatur pemerintahan Desa. 

Sehingga nantinya aparatur pemerintahan Desa mampu menjalankan roda 

pemerintahan yang baik. 

C. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) 

 Terselenggaranya  pemerintahan  yang  baik,  bersih,  dan  berwibawa  

menjadi  cita-cita dan harapan setiap bangsa. Konsep “governance” dalam “clean 

and  goog governance seringkali terjadi kerancuan pemahaman dengan konsep 

“government”.  Menurut  Sadu  Wasistiono,  perbedaan  antara government dan 

governance yaitu  konsep government lebih  merujuk  pada  suatu badan/  lembaga 

atau  fungsi  yang  dijalankan  oleh  organ  tertinggi  dalam  suatu  Negara,  

sedangkan goveranancemerupakan   suatu   cara,   penggunaan   atau  pelaksanaan   

(Syarief Makhya, 2004 : 64)  

“Governance merupakan terminologi untuk menggantikan istilah 

government, yang menunjukkan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dan 

mengelolah masalah-masalah kenegaraan. Istilah ini secara khusus 

menggambarkan perubahan peranan pemerintah dari pemberi layanan kepada 

fasilitator, dan perubahan kepemilikan yaitu dari milik negara menjadi milik rakyat. 

Pusat perhatian Governance adalah perbaikan kinerja atau perbaikan kualitas.”38 

 Good governace merupakan suatu sistem pemerintahan yang baik dimana 

sistem ini sudah menjadi cita-cita Indonesia sejak dulu. Sistem pemerintahan ini 

diharapakan bisa diterapkan kepada seluruh lembaga negara. Karena dengan  

menerapakan good governace dapat menjadi alternatif penyelesain bagi lambatnya 

perkembangan pemerintahan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 
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kurangnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pada pemerintahan.  Adapun 

teori yang dikemukakan oleh : 

“Good Governance merupakan penyelengaraan pemerintahan negara yang 

solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga 

“kesenergian” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, 

sektor swasta dan masyarakat.”39 (Lembaga Administrasi Negara (2000))  

  Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa pemerintahan yang baik akan 

terwujud apabila domain–domain negara baik itu pemerintah, swasta dan 

masyarakat mempunyai tanggungjawab dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap 

apa yang menjadi tugas mereka. Dengan kata lain, pemerintah mempunyai fungsi 

untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, dan dari swasta 

sendiri bisa membuka/menciptakan lapangan pekerjaan, sedangkan masyarakat 

sendiri diharapakan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan 

politik.  

Dengan adanya rasa tanggung jawab tersebut tentunya pemerintah akan 

sungguh-sungguh dan bersinergi secara aktif dalam upaya pencapaian tujuan 

bersama dalam suatu organisasi pemerintahan. Untuk menciptakan pemerintahan 

yang baik tentunya dibutuhkan kerjasama semua pihak tidak hanya aparatur sebagai 

salah satu penyelenggara pemerintahan melainkan masyarakat dan seluruh 

komponen yang berkepentingan terhadap pemerintahan. 

“Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip 

profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, 

efisiensi, efektifitas, sepremasu hukum dan dapat diterima oleh seluruh 

masyarakat”.40 (Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 merumuskan 

arti good governance)  
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Dengan demikian, pada dasarnya unsur-unsur dalam kepemerintahan 

(governance stakeholders) dalam di kelompokan menjadi 3 kategori yaitu : 

Negara/Pemerintah fungsinya menciptakan lingkungan politik dan hukum yang  

kondusif, Sektor Swasta fungsinya menciptakan pekerjaan dan pendapatan,  dan 

Masyarakat fungsinya mengajak kelompok masyarakat  untuk berpartisipasi dalam 

aktivitas berintraksi secara sosial,  ekonomi dan politik. 

Mengingat demikian luasnya cakupan substansi permasalahan tentang 

penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks good governance, karenanya 

penerapan prinsip tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan sekarang ini 

masih menunjuk pada empat indikator utama, yakni terdiri dari :“1) Akuntabilitas  

(Accountability); 2) Partisipasi Masyarakat (Participation); 3) Transparansi 

(Openness and Transparency); 4) Supremasi Hukum (Rule of Law). Keempat 

prinsip tersebutlah yang oleh Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata 

Kepemerintahan yang Baik dari BAPPENAS.”41 

1. Akuntabilitas (Accountability)  

yang dimana ini lebih tertuju kepada pemerintah yang membuat keputusan 

dan pengambilan keputusan di pemerintahan dan dipertanggungjawabkan kepada 

seluruh masyarakat dan juga pertisipasi masyarakat  dalam pengambilan keputusan 

pemerintah, agar masyarakat mengawal pemerintah dalam hal 

membuat/pengambilan keputusan yang sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat.  
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2. Partisipasi Masyarakat (Participation)  

pemerintah dalam hal ini  membuat keputusan/pengambilan keputusan 

pemerintah harus melibatkan masyarakat. Dan disini seluruh lapisan masyarakat 

dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan. 

Pertisipasi masyarakat mendorong untuk mengunakan hak-hak untuk 

menyampaikan usulan dan pendapat baik secara langsung maupun tidak langsung. 

3. Transparansi (Openness and Transparency) 

 disini partisipasi masyarakat tidak dapat terlaksanakan tanpa adanya 

transparansi. Jadi, transparansi yang bertujuan untuk bagaimana masyarakat 

mendapatkan informasi mengenai pembuatan kebijakan dan pengembilan 

keputusan dari pemerintah. Transparansi ini nantinya akan menciptakan 

peningkatan akuntabilitas dari pemerintah. 

4. Supremasi Hukum (rule of law)  

pemerintah disini harus tegas menegakkan soal hukum yang berlaku. 

Dengan demikian, penegakkan hukum dalam menjalankan pemerintahan sangatlah 

penting agar pemerintahan bisa berjalan dan tertata dengan baik. 

“Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen 

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan 

prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana 

investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun 

administaratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and 

political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha”42 

Terselengaranya good governance nantinya merupakan syarat bagi setiap 

lembaga pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-

cita bangsa bernegara. “Dalam rangka ini diperlukannya pengembangan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, dan pembangunan dapat berlangsung 

                                                           
42.  Delly Mustafa, 2013. Biroksi Pemerintaha. Alfebeta. Bandung. Hal 187 



42 
 

secara berdayaguna, berhasil, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari 

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. 

Pelaksanaan good  governance yang baik  adalah  bertumpu  pada  tiga  pilar  

dan  penerapannya akan berjalan dengan baik jika didukung  oleh tiga   pilar   yang   

saling berhubungan,  yaitu  negara/pemerintah  dan perangkatnya  sebagai  

regulator,  dunia  usaha atau  swasta  sebagai  pelaku  pasar,  dan masyarakat  

sebagai  pengguna  produk  dari dunia  usaha,  sehingga  menjalankan good 

governance seyogyanya  dilakukan  bersama-sama  pada  tiga  pilar/elemen  

tersebut. Bila pelaksanaan hanya dibebankan pada pemerintah saja maka 

keberhasilannya kurang optimal dan bahkan memerlukan waktu yang panjang.”43 

Dari beberapa pandangan para ahli mengenai good governance  diketahui 

bahwa konsep tersebut merupakan suatu sistem yang menjalankan roda 

pemerintahan yang baik. Aparatur dalam hal menjalankan tugas dan tanggungjawab 

yang dibebankan kepadanya harus baik dan sungguh-sungguh maka tentu hal 

tersebut akan mampu menciptakan good governence yang selama ini sudah menjadi 

cita-cita pemerintah sejak dulu. Dapat  dilihat bahwa yang menjadi tolak ukur dari 

good governence sendiri adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa 

yang baik, pengelolaan pelanyanan administrasi desa, pengelolaan keuangan yang 

baik, penerbitan dan pelaksanaan regulasi peraturan di desa dan terakhir 

terselenggaranya musyawarah pembangunan partisipatif di desa, sebagaimana 

penelitian ini menitik beratkan pada good governance pada desa. 
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Adapun good governence yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

terciptanya pemerintahan yang baik melalui pemenuhan tanggungjawab setiap 

lembaga. Pemenuhan tanggungjawab secara baik dan benar dapat terlaksana 

apabila setiap lembaga mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal. 

Keandalan dan kompetennya Sumber Daya Manusia tentukan akan meningkatkan 

kinerja lembaga. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas aparutur di 

setiap lembaga pemerintahan khususnya di Balai Besar Pemerintahan Desa Malang 

yang menjadi obyek dalam penelitian. Sehingga diharapkan dengan adanya 

peningkatan kapasitas pada setiap aparatur akan berdampak pada adanya 

akuntabilitas, pastisipasi dan transparansi pemerintah dalam hal ini terciptanya 

Good Governance  (Kepemerintahan yang Baik).  

 

 


