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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Berdasarkan beberapa permasalahan yang ada dan akan dikaji lebih lanjut, 

ada beberapa teori dan konsep yang akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam 

menganalisis hasil pembahasan. Teori dan konsep tersebut akan dipaparkan dalam 

bab ini. Adapun grand theory yang akan digunakan dalam menganalisis 

implementasi program pembangunan zona integritas adalah teori good governance. 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian merupakan hasil dari temuan sebuah permasalahan yang 

berkembang dan selanjutnya diteliti berdasarkan teori yang ada serta diobeservasi 

secara mendalam sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang relevan sesuai 

dengan perkembangan zaman. Pada penelitian kali ini, peneliti mengambil judul 

penelitian yaitu Implementasi Program Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi di Badan 

Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang).  

Jika dilihat dari penelitian terdahulu yang juga membahas isu mengenai 

program pembangunan zona integritas, peneliti menemukan bahwasanya yang 

menjadi faktor dasar adanya penelitian ini bermula ketika banyaknya permasalahan 

yang ada di dalam birokrasi, seperti maraknya tindakan korupsi, kolusi dan 

nepotisme, pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar oprasionalnya 

hingga kualitas aparatur yang minim kapasitas. Hal-hal tersebut tentu tidak sesuai 

dengan perkembangan zaman yang begitu dinamis, terlebih  

 



29 

 

pada tahun 2024 nanti harapan dari birokrasi Indonesia yaitu birokrasi yang 

berkelas dunia, dimana birokrasi berkelas dunia ialah birokrasi yang aparaturnya 

memiliki sikap yang profesional dan berintegritas, menguasai teknologi informasi 

serta bahasa asing, memiliki jiwa hospitality dan entrepreneurship serta daya 

networking dalam menghadapi tantangan zaman (Budiprayitno, 2018). 

Dalam pelaksanaannya di berbagai daerah, program ini nampaknya telah 

diimplementasikan hampir disetiap unit kerja atau organisasi pemerintah daerah, 

akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat kendala yang dialami, salah satunya 

yang terjadi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro. Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Metro mengalami kendala dimana peraturan yang selalu berubah dari 

tingkat pusat dan minimnya anggaran yang tersedia. Regulasi dan anggaran 

merupakan salah satu objek yang sangat penting dalam hal melaksanakan reformasi 

birokrasi, khususnya terkait program pembangunan zona integritas. Regulasi 

merupakan dasar hukum yang harus dimiliki oleh setiap unit kerja atau organisasi 

pemerintah daerah, yang pada dasarnya regulasi tersebut merupakan payung hukum 

dalam menjalankan program. Begitu juga terkait dengan anggaran, ketika anggaran 

minim maka perubahan yang dilakukan pun akan menyesuaikan dengan anggaran 

yang ada. Seperti contoh dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi 

perlu adanya pembaharuan di bidang teknologi seperti halnya pembaharuan 

perangkat komputer dan itu tentu memerlukan anggaran yang tidak sedikit 

(Rahmawati, 2017). 

Adapun unit kerja atau organisasi pemerintah daerah yang telah berhasil 

dalam menjalankan proses implementasi program pembangunan zona integritas 
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ialah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal. Dimana pada proses 

pelaksanaannya telah memenuhi semua indikator zona integritas. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan adanya pembentukan tim pembangunan zona integritas oleh 

unit kerja yang mempunyai tugas dalam menyiapkan serta menjalankan program 

tersebut, melakukan kegiatan-kegiatan yang relevan dalam upaya pembangunannya 

dengan cara melakukan sosialisasi program kepada jajarannya, data ataupun sistem 

informasi pegawai telah dilakukan melalui e-government hingga penyerapan 

aspirasi serta keluhan terhadap pelayanan yang diterima oleh masyarakat 

(Caesaringi, 2017). 

Maka dengan demikian dapat disimpulkan jika implementasi program 

pembangunan zona integritas ini masih perlu adanya upaya yang konkrit dari semua 

pihak terutama para kepala daerah yang dalam hal ini sebagai penggerak dari 

program tersebut, sebagai contoh Walikota Tegal yang dimana dalam 

kepemimpinannya menggunakan tipe kepemimpinan demokratik dan mengikuti 

perkembangan zaman sehingga sistem birokrasi lama pun telah dikembangkan 

menjadi sistem birokrasi yang modern dan berbasis teknologi dan pada akhirnya 

dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memajukan pertumbuhan Kota 

Tegal.  

Terdapat dua strategi yang dapat dilakukan terkait permasalahan yang ada: 

Pertama, dengan menggunakan comprehensive strategy. Comprehensive strategy 

merupakan suatu cara atau pola yang digunakan oleh lembaga manajerial pusat 

dalam mengendalikan beberapa bidang cakupan, seperti personil, anggaran dan 

organisasi. Kedua, dengan melakukan incremental strategy. Incremental strategy 
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merupakan suatu pendekatan yang melihat bahwasanya reformasi administrasi 

dilakukan secara bertahap dan sebagai rantai yang berurutan. Hal ini dikarenakan 

bahwa reformasi merupakan suatu proses (Haniah Hanafie, 2013).    

B. Implementasi Kebijakan 

 

Implementasi merupakan suatu tahap yang cukup penting, dimana 

keberhasilan sebuah kebijakan dapat ditentukan dari berhasil atau tidaknya 

implementasi tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditentukan 

melalui banyak faktor, dan dari masing-masing faktor tersebut saling berhubungan 

satu sama lain. Untuk mengkaji lebih jauh terkait implementasi kebijakan, maka 

perlu diketahui variabel yang ada. Terdapat banyak model yang dipakai dalam 

menganalisis sebuah implementasi kebijakan, salah satunya ialah model George C. 

Edwards III.  

Model implementasi kebijakan Edwards III mengemukakan bahwa di dalam 

pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari 

bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa 

hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik (Edwards III, 1980: 9). Dalam 

menjawab pertanyaan penting itu, terdapat empat faktor dasar yang harus ada di 

dalam proses implementasi kebijakan, diantaranya faktor komunikasi, faktor 

sumber daya, faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi (Tahir, 2011: 96) 
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Bagan 2.1. Model Implementasi Kebijakan Edwards III 

 

 

      

 

 

 

1. Faktor Komunikasi (Communication) 

Faktor komunikasi memiliki peranan yang cukup penting sebagai acuan 

yang dilakukan oleh implementor kebijakan supaya mereka mengetahui secara pasti 

apa yang akan dijalankan. Disamping itu pula, komunikasi juga dapat berperan 

sebagai perintah dari atasan terhadap implementor kebijakan sehingga di dalam 

penerapannya tidak keluar dari apa yang sudah menjadi ketetapannya. Dengan 

demikian komunikasi antar stakehoder harus jelas serta pelaksanaannya harus 

konsisten. Ketidakjelasan komunikasi dapat menyebabkan implementor akan salah 

dalam menafsirkan sebuah kebijakan sebagai otoritas yang pada akhirnya akan 

berdampak terhadap inkonsistensi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan 

atau program dan dapat membingungkan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. 

Oleh sebab itu, implementasi kebijakan atau program dapat berjalan secara 

efektif bilamana implementor mengetahui apa yang harus dilakukannya. Pada 

dasarnya sangat penting dalam sebuah kebijakan dan instruksi implementasi untuk 
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segera diberitahukan kepada aktor-aktor yang terlibat, sehingga peran komunikasi 

bagi para implementor yang menjalankan dapat akurat dan dalam hal pemahaman 

sangat menguasai.     

2. Faktor Sumber Daya (Resourches) 

Faktor sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang harus ada 

didalam mengimplementasikan suatu kebijakan, karena bagaimana pun jelas dan 

konsistennya suatu ketentuan atau aturan suatu kebijakan, jika para aktornya yang 

bertanggungjawab akan hal mengimplementasikan kebijakan kurang efektif dalam 

melakukan pekerjaannya, maka sudah dapat dipastikan jika implementasi 

kebijakannya pun akan kurang efektif. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini 

ialah kapasitas organisasi dan orang yang terlibat di dalamnya, mutu dan 

jumlahnya, kewenangan yang dimiliki serta budaya organisasi. 

Selain itu, faktor sumber daya juga harus memiliki kriteeria yang jelas 

diantaraya harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan 

dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan, dana 

operasionalisasi yang harus ada dalam membiayai implementasi kebijakan, 

informasi yang relevan dan mencukupi tentang bagaimana implementasi tersebut 

dapat dijalankan dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para implementor tidak 

akan melakukan suatu kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

3. Faktor Sikap Pelaksana (Dispotition) 

Sikap pelaksana merupakan faktor penting berikutnya dalam hal pendekatan 

mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan 
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diharapkan berlangsung secara efektif, para pelaksana kebijakan pun tidak hanya 

mengetahui pada apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas yang baik 

dalam melaksanakannya, akan tetapi mereka juga harus memiliki keinginan yang 

tinggi dalam melaksanakan kebijakan tersebut.  

Pada dasarnya para pelaksana atau implementor kebijakan selalu 

melaksanakan kebijakan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan. Akibatnya 

adalah pembuat kebijakan sering berhadapan dengan tugas-tugas untuk 

memanipulasi data yang ada dan berkerja dalam lingkungan disposisi para 

pelaksananya atau bahkan membatasi otoritasnya, sehigga pada akhirnya tentu akan 

membingungkan antara pembuat kebijakan dan implementor kebijakan dan 

implementasi kebijakan tidak akan maksimal. 

4. Faktor Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)      

Meskipun komunikasi antar aktor implementor telah dijalankan dan sumber 

daya dalam mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi serta para pelaksana 

telah megetahui apa yang harus dilaksanakan, nampaknya implementasi kebijakan 

masih terhambat oleh struktur birokrasi. Sebagai administrator kebijakan, birokrasi 

membangun standar operasional prosedur dalam menjalankan kebijakan publik. 

Akan tetapi standar yang telah ditetapkan dalam hal menjalankan kebijakan publik 

kurang berfungsi dengan baik, sehingga standar yang telah ditetapkan tersebut 

menjadi penghambat dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan.        

 

 

 



35 

 

 

C. Integrity Governance 

Dalam konteks pemerintahan secara umum, integritas dapat juga dikaitkan 

dengan komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih 

dari praktik korupsi. Integritas disajikan sebagai sesuatu yang ideal, dikutip sebagai 

karakter yang penuh kebajikan dan dikreditkan di bawah kencenderungan sikap 

moral yang positif sehingga dapat mencerminkan sikap berintegritas bagi setiap 

aparatur pemerintahan (Pramita, 2015). Konsep integrity governance sendiri 

muncul dari beberapa permasalahan yang ada di tubuh birokrasi, misalnya saja pola 

pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur pemerintah yang masih jauh 

dari apa yang diharapkan, sehingga dapat mempengaruhi produktifitas dari 

pelayanan yang ada. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan indikator 

penilaian integritas yang dimana dapat membangun karakter aparatur yang 

berkualitas dalam hal memberikan pelayanan publik. Adapun indikator tersebut 

adalah: a.) ada tidaknya suap yang dilakukan oleh aparatur; b.) ada tidaknya standar 

operasional prosedur; c.) kesesuaian proses pelayanan dengan standar yang ada; d.) 

keterbukaan informasi; e.) keadilan serta kecepatan dalam memberikan pelayanan; 

f.) mudahnya masyarakat dalam hal pengaduan layanan. 

1. Konsep Integritas dalam Perspektif Publik 

Integritas publik merupakan kualitas dari tingkah laku seseorang yang 

berada dalam suatu organisasi publik yang sesuai dengan nilai-nilai, standar dan 

aturan moral yang diterima oleh anggota organisasi dan masyarakat. kesesuaian 

dengan nilai, standar dan aturan moral demikian yang menjadikan pelayanan publik 
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lebih berkualitas. Maka dengan demikian integritas publik berkaitan dengan tiga 

kemampuan yakni: a.) mampu memenuhi janji dan kewajiban yang relevan dengan 

situasi dan konteks pelayanan publik (J.P Dobel , 1999: X); b.) jujur dan 

berorientasi ke makna, dengan artian mampu menghubungkan visi dengan praktik 

hidupnya; c.) mampu membaca tanda-tanda zaman sehingga bisa menyikapi segi-

segi yang bermakna dari suatu kasus untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. 

Terdapat tiga kriteria dalam mengukur tingkat integritas publik: a.) mandiri, 

yang dimana hidupnya berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang stabil serta 

mempunyai visi karena mau memperjuangkan kekhasannya; b.) jujur terhadap 

idealitas yang mau dicapainya yang terungkap dalam kata dan tindakan; c.) 

perhatian serta bertanggung jawab terhadap permasalahan dari kepentingan publik 

(Kholtoff, 2007: 40). Tiga hal lain yang juga menjadi pilar dari pelaksanaan good 

governance, yang dimana dalam melihat integritas publik sebagai tindakan 

seorang/lembaga pemegang kekuasaan yang sesuai dengan nilai, tujuan dan 

kewajiban yang dipercayakan kepadanya atau dengan norma jabatan kekuasaan 

yang dipegangnya (Brown, 2008: 4). Pada dasarnya integritas publik baru kelihatan 

ketika berhadapan dengan kebijakan publik yang menyangkut pengelolaan 

kekayaan negara, karena integritas publik sangat erat kaitannya dengan penggunaan 

dana, sumber daya, aset dan kekuasaan yang sesuai dengan tujuan-tujuan jabatan 

publik yang digunakan dalam meningkatkan pelayanan publik (OECD Principles 

for Integrity Public Procurement, 2009: 19). Dengan pengertian bahwa integritas 

publik akan teruji ketika pejabat publik dihadapkan kepada pilihan-pilihan 

kewajiban yang saling bertentangan, tapi mampu dalam memberi pemecahan 
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dengan mengesampingkan kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Maka 

Fleishman (1981: 53) melihat integritas sebagai kejujuran dan kesungguhan untuk 

melakukan yang benar dan adil dalam setiap situasi sehingga dapat mempertajam 

suatu keputusan dan tindakannya dalam kerangka pelayanan publik. 

Menurut Dobel (1999: 7-8) ada tujuh prinsip dari konsep integritas publik 

yang harus dijalankan: 

a.) Pejabat publik harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang 

melegitimasi kekuasaan pemerintah dan bersifat konstitusional dengan 

meghormati setiap warga negara sesuai dengan martabat, hak asasi 

manusia dan setara di depan hukum; 

b.) Pejabat publik harus menyetujui dalam hal mengesampingkan 

keputusan pribadi dengan menghargai hasil dari proses yang sah secara 

hukum dan sesuai dengan pertimbangan dan bersikap profesional; 

c.) Para pejabat publik maupun aparaturnya harus memiliki sifat akuntabel 

terhadap semua tindakan baik terhadap atasan maupun publik serta jujur 

dan tepat ketika mempertanggungjawabkannya; 

d.) Pejabat publik maupun aparaturnya harus bertindak secara kompeten 

dan efektif dalam mencapai tujuan dengan batas-batas yang telah 

ditetapkan; 

e.) Pejabat publik maupun aparaturnya harus menghindari favoritisme dan 

berusaha independen serta objektif dengan tetap mendasarkan pada 

alasan-alasan yang tepat dan relevan di dalam mengambil keputusan; 
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f.) Pejabat publik maupun aparaturnya setuju untuk menggunakan dana 

publik secara hati-hati dan efesien untuk tujuan-tujuan yang telah 

disetujui, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya; 

g.) Pejabat publik dan aparaturnya harus menjaga kepercayaan dan 

legitimasi lembaga-lembaga negara. 

Ketujuh integritas publik tersebut dapat mengarahkan tanggung jawab 

dengan menunjukkan tindakan-tindakan yang harus dipenuhi agar pelayanan publik 

berkualitas. Butuh pembelajaran dan pelatihan yang berkesinambungan agar 

ketujuh prinsip tersebut bisa menjadi kebiasaan atau cara bertindak dari pejabat 

publik maupun aparaturnya, yang dimana perlu adanya pendidikan dan pelatihan 

dalam mempertajam refleksi etika publik dengan menggali landasan pembenaran 

yang bersifat etis dan mempunyai konsekuensi etis dari keputusan atau kebijakan 

publik. 

2. Konsep Integrity Governance dalam Perspektif Aparatur Sipil Negara 

Aparatur pemerintah atau yang biasa dikenal dengan aparatur sipil negara 

merupakan abdi negara yang mejalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, kedudukan dan peran aparatur sipil negara pada setiap 

negara adalah penting dan menentukan karena aparatur sipil negara merupakan 

aparatur pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan 

tujuan pemerintah. Tercapainya tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas dan kinerja 

aparatur sipil negara, dengan posisi yang demikian maka diperlukan manajemen 

yang mampu secara komprehensif dan terperinci dalam menjelaskan posisi, peran, 

hak dan kewajiban para aparatur sipil negara tersebut. Namun pada kondisi saat ini, 
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nampaknya telah terjadi fenomena dimana aparatur sipil negara kurang memiliki 

integritas, hal tersebut dapat dilihat dari penurunan kesadaran dalam melakukan 

kewajiban seperti halnya disiplin waktu dalam bekerja dan semangat kerja yang 

cenderung menurun, sehingga untuk dapat membentuk sosok aparatur sipil negara 

yang memiliki integritas, perlu dilaksanakannya pembinaan dalam bentuk 

pembangunan budaya integritas (Modul Muatan Lokal Diklat Teknis dan 

Fungsional Provinsi Riau, 2017). 

Sebagai konsep, integritas merupakan konsistensi dan keteguhan yang tak 

tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan yang dapat 

diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang (Pedoman 

Pelaksanaan Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan, 2016). Konsep integritas 

didasarkan dalam bentuk mengidentikkan dengan kata hati, akuntabilitas moral, 

komitmen moral dan konsistensi moral seseorang (Paine, 1994). Pada Executive 

Brain Assessment konsep integritas diklasifikasikan menjadi tiga dimensi, yakni 

kejujuran, konsistensi dan keberanian. Berikut merupakan penjabaran dari ketiga 

dimensi tersebut, yakni a.) Kejujuran adalah dimensi potensi integritas yang 

menunjukkan aspek komponen integritas pada kesadaran dalam hal kebenaran yang 

terdiri dari aspek empati, tidak mudah menuduh orang lain bersalah dan rendah hati; 

b.) Konsistensi adalah dimensi potensi integritas yang menunjukkan komponen 

integritas pada konsistensi perbuatan, yang terdiri dari aspek pengendalian emosi, 

akuntabel dan fokus menyeluruh; c.) Keberanian adalah dimensi potensi integritas 

yang menunjukkan komponen pada keberanian menegakkan kebenaran secara 

terbuka, yang terdiri dari aspek keberanian dan percaya diri. 
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C. Birokrasi Pemerintahan 

 

Birokrasi merupakan institusi pemerintahan yang memiliki kemampuan 

dalam menggerakkan organisasi dan ditata secara formal untuk melahirkan 

tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Max Weber mendefinisikan birokrasi 

sebagai suatu bentuk organisasi yang ditandai oleh hierarki, spesialisasi, peranan 

dan tingkat kompetensi tinggi yang ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih 

untuk mengisi peran-peran tersebut (Thompson, 1961: 53).  

1. Sejarah Konsep Birokrasi 

Konsep birokrasi pertama kali dimunculkan oleh M. de Gourney, melalui 

surat tertanggal 1 Juli 1764 yang ditulis oleh Baran de Grim, yang merujuk pada 

gagasan Gourney yang mengeluh tentang pemerintahan yang melayani dirinya. De 

Gourney menyebutkan kecenderungan itu sebagai penyakit yang disebutnya 

bureaumania. Ide tentang birokrasi bukan sesuatu yang baru dan juga keluhan 

terhadap pemerintah pun sudah ada sejak sistem pemerintahan hadir. Machiavelli, 

misalnya. Dalam nasihatnya kepada pangeran, meminta agar pangeran memilih 

menteri yang cakap dan menggaji mereka agar tidak mencari penghasilan dari 

sumber lain. Bahkan, ide terkait pemerintahan yang efisien, sangat akrab di China 

jauh sebelum masehi. Diantaranya ialah ide tentang senioritas, sistem “merit” 

statistik resmi dan laporan tertulis yang dipraktikan secara luas. Sementara pada 

337 Sebelum Masehi, Shen Pu-Hai menulis serangkai prinsip yang sangat erat 

terkait dengan prinsip yang telah dikembangkan dalam teori administrasi abad 20. 

Sejak kemunculan gagasan de Gourney, istilah birokrasi diadopsi secara 

luas dalam kamus politik di Eropa selama abad 18. Salah satunya ialah istilah 
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bureaucracy di Inggris. Meskipun dengan demikian, penngunaan awal sekaligus 

penyebarluasan istilah birokrasi justru dilakukan oleh Balsac dalam novelnya yang 

berjudul Les Employes. Kemudian setelah itu diadopsi sebagai konsep yang serius 

oleh Frederic Le Play pada tahun 1864, ketika ia sedang membicarakan tentang 

birokratisme, yakni tingkah laku dari pejabat profesional yang merugikan warga 

negara. Tema birokratisme nampaknya telah dielaborasikan secara terperinci oleh 

Josef Oldszenki. Konsep birokrasi ini akhirnya telah meluas ke Inggris melalui 

terjemahan karya Gorres yakni “Germany and The Revolution” pada tahun 1819. 

Sementara pada terjemahan surat perjalanan seorang pangeran (1832) menybutkan 

bahwa birokrasi telah menggantikan tempat dari aristokrasi dan kemungkinan besar 

akan menjadi sama kedudukannya. 

Mills dalam karyanya Principil of Political Economy (1848), menempatkan 

diri sebagai penentang dari konsentrasi semua keterampilan dan pengalaman serta 

kekuasaan dari tindakan yang terorganisasi di tangan manajemen kepentingan yang 

luas dan ia menyebutnya sebagai dominant bureaucracy yang muncul di dalam 

masyarakat Inggris. Mills menegaskan, bahwa kecenderungan itu merupakan a 

main cause of the inferior capacity for political life yang menandai karakteristik 

dari negara yang over governed pada saat itu. Mills, dalam Considerations on 

Representative Government (1861) membandingkan, di luar pemerintahan 

perwakilan, bentuk pemerintahan yang memiliki keterampilan politik yang tinggi 

adalah birokrasi. Bahkan, birokrasi berjalan dengan nama monarki atau aristrokasi. 

Disini Mills menggambarkan esensi dari birokrasi sebagai pemerintahan yang 

dikendalikan oleh yang profesional. (Anggara, 2016: 389-391)   



42 

 

2. Hakikat Birokrasi 

 Istilah birokrasi semula dikemukakan oleh Martin Albrow untuk 

memberikan atribut terhadap istilah yang dipergunakan oleh seorang physiocrat 

Perancis Vincent de Gournay yang untuk pertama kalinya memakai istilah birokrasi 

dalam menguraikan sistem pemerintahan Prusia di tahun 1745 (Thoha, 1991: 39). 

Persoalan birokrasi ini memang sangat kompleks dan setiap orang, bahkan para ahli 

sendiri pun mempunyai cara pandang masing-masing dalam menjelaskan birokrasi. 

(Albrow, 1989: 87) menawarkan tujuh konsep birokrasi yang meliputi: 1.) Birokrasi 

sebagai organisasi sosial; 2.) Birokrasi sebagai inefisiensi organisasi; 3.) Birokrasi 

sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat; 4.) Birokrasi sebagai administrasi 

negara (publik); 5.) Birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh pejabat; 6.) 

Birokrasi sebagai sebuah organisasi; dan 7.) Birokrasi sebagai masyarakat modern. 

Menurut Peter M. Blau dan W. Meyer dalam bukunya “Bureaucracy”, 

birokrasi adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas 

administratif dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis. Untuk 

mendeskripsikan organisasi ke dalam pemerintahan, maka birokrasi dapat 

didefinisikan sebagai keseluruhan organisasi pemerintahan, yang menjalankan 

tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintahan dibawah presiden 

dan lembaga-lembaga non departemen, baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah. 

 Membedakan birokrasi menjadi tiga kategori yang meliputi: 

a. Birokrasi pemerintahan umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan 

yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara 
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ketertiban dan keamanan, dari tingkat pusat hingga daerah dan tugas-tugas 

tersebut lebih bersifat mengatur (regulatif-function); 

b. Birokrasi pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan 

salah satu bidang sektor yang khusus guna mencapai tujuan pembangunan, 

seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, industri dan lain-lain. Fungsi 

pokoknya adalah fungsi pembangunan (development function) atau fungsi 

adaptasi (adaptive function);  

c. Birokrasi pelayanan, yaitu unit organisasi pemerintahan yang pada 

hakikatnya merupakan bagian atau berhubungan dengan masyarakat. fungsi 

utamanya adalah pelayanan (service) langsung kepada masyarakat 

(Abdullah, 1991: 40). 

3. Ciri, Fungsi dan Makna Birokrasi Pemerintahan 

 Berbicara mengenai birokrasi, tidak bisa lepas dari konsep yang digagas 

Max Weber, dalam karyanya The Theory of Economy and Social Organization, 

yang dikenal melalui tipe ideal birokrasi modern. Secara umum, model birokrasi 

sering dideskripsikan sebagai kultur feodalisme dalam pemerintahan di Indonesia, 

karena didalamnya mengandung hak komunikasi yang lebih menekankan pada hak 

komunikasi para pemilik kekuasaan dalam struktur-struktur pemerintahan. Padahal, 

sebenarnya birokrasi merupakan model ideal untuk mencapai tujuan organisasi 

yang juga mengunggulkan peran serta berbagai pihak dalam struktur untuk bekerja 

sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawabnya. 

 Ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber adalah: a.) jabatan administratif 

yang terorganisasi/tersusun secara hirarkis; b.) setiap jabatan mempunyai wilayah 
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kompetensinya sendiri; c.) pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih dan berdasarkan 

pada kualifikasi teknik yang ditunjukan dengan ijazah atau ujian; d.) pegawai negeri 

menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya; e.) pekerjaan 

merupakan karir yang terbatas, atau pada pokoknya, pekerjannya sebagai pegawai 

negeri; f.) para pejabat tidak memiliki kantor sendiri; g.) para pejabat sebagi subjek 

untuk mengontrol dan mendisiplinkan; h.) promosi didasarkan pada pertimbangan 

kemampuan yang melebihi rata-rata.  

Sementara itu, fungsi birokrasi menurut Weber secara substansif mencakup: 

a.) spesialisasi yang memungkinkan produktivitas; b.) struktur yang memberikan 

bentuk pada organisasi; c.) keadaan yang dapat diramalkan dan stabilitas yang dapat 

dikerjakan; d.) rasionalitas yang dapat diuji dan diunggulkan dalam tindakan 

menciptakan sinergi untuk memaksimalkan keuntungan (Giddens, 1986: 964). 

Sejauh ini, birokrasi menunjuk pada empat pemahaman, yaitu: Pertama, 

menunjuk pada kelompok pranata atau lembaga tertentu. Pengertian ini 

menyamakan birokrasi dengan biro. Kedua, menunjuk pada metode khusus untuk 

pengalokasian sumber daya dalam suatu orgnisasi besar. Pengertian ini berpadanan 

dengan istilah pengambilan keputusan birokratis. Ketiga, menunjuk pada biro atau 

mutu yang membedakan antara biro-biro dengan jenis-jenis organisasi lain. 

Pemahaman ini lebih menunjuk pada sifat-sifat statis organisasi. Keempat, sebagai 

kelompok orang, yakni orang-orang yang digaji yang berfungsi dalam 

pemerintahan (Budi, 2003). Melihat penyelenggaraan birokrasi dalam kehidupan 

sehari-hari, dapat dirumuskan istilah birokrasi setidaknya dimaknai sebagai berikut: 

a. Bureaucracy as Rational Organization 
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Birokrasi sebagai organisasi rasional, dimana dalam pengertian ini birokrasi 

dimaknai sebagai suatu organisasi yang rasional dalam melaksanakan setiap 

aktifitasnya. Setiap tindakan birokrasi hendaknya mengacu pada 

pertimbangan-pertimbangan rasional. 

b. Bureaucracy as Rule by Official 

Birokrasi sebagai aturan yang dijalankan oleh para pejabat, sehingga 

birokrasi merupakan seperangkat aturan yang dijalankan oleh para pejabat 

dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aturan-aturan itu 

dibuat guna mempermudah proses pelayanan publik. 

c. Bureaucracy as Organizational Ineficiency 

Birokrasi sebagai pemborosan yang dilakukan oleh organisasi. Pemborosan 

yang dimaksud adalah dalam segi waktu, tenaga, finansial maupun sumber 

daya lainnya, sehingga semangat debirokratisasi menjadi tidak bermakna 

karena tidak diimbangi dengan sikap dan perilaku para pejabat yang tidak 

konsisten dengan pernyataannya. 

d. Bureaucracy as Public Administration 

Birokrasi sebagai administrasi publik yang berarti unsur pelaksana dari 

administrasi publik agar tujuan dari pelayanan kepada masyarakat tercapai 

secara efektif, efisien dan rasional. 

e. Bureaucracy as Administration by Officials 

Birokrasi sebagai administrasi yang dilaksanakan oleh para pegawai. 

f. Bureaucracy as the Organization 
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Birokrasi sebagai organisasi sehingga organisasi yang dimaksudkan adalah 

organisasi memiliki struktur dan aturan-aturan yang jelas dan formal. 

g. Bureaucracy as Modern Society 

Birokrasi merupakan ciri dari masyarakat modern, dimana bagi masyarakat 

modern keberatuan merupakan sebuah kepastian. Keberaturan itu dapat 

dicapai jika dilaksanakan oleh suatu institusi formal yang dapat 

mengendalikan perilaku menyimpang masyarakat. istitusi formal itu adalah 

birokrasi (Zauhar, 1996). 

D. Indikator Korupsi 

 

Lembaga Pemerintah dan Negara, baik Kementerian, Lembaga Pemerintah 

non Kementerian maupun Pemerintah Daerah, merupakan lembaga sektor publik 

yang bertugas mengemban amanah rakyat dalam bentuk memberikan pelayanan 

terbaik kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga sektor publik 

ini menggunakan dana dari APBN/APBD yang sebagian besar bersumber dari dana 

masyarakat berupa pajak/retribusi yang dibayar masyarakat, sehingga dana tersebut 

harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat. Salah satu 

bentuk dari pertanggungjawaban yang ada ialah dengan memberikan pelayanan 

terbaik kepada masyarakat tanpa membebani lagi masyarakat dengan berbagai 

macam pungutan yang tidak resmi. Namun faktanya, pelayanan sektor publik ini 

merupakan salah satu sektor yang rawan terjadi tindak pidana korupsi dalam 

berbagai bentuk, mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi yang pada 

dasarnya akan membebani masyarakat (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2011).   

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan 
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penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau 

dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan 

dan kepentingan rakyat (Lopa dan Yamin, 1987). Selain itu, pengertian korupsi 

menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan 

melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 

dan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Adapun indikator korupsi tersebut diuraikan dengan sangat detail di dalam 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai rumusan delik (tindak 

pidana), yaitu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan 

dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap 

bertanggung jawab atas perbuatannya. Rumusan tindak pidana menunjukkan apa 

yang harus dibuktikan dalam proses penyidikan menurut hukum.  

Tabel 2.1. Pasal-pasal yang mendefinisikan Tindak Pidana Korupsi 

No Klasifikasi Tindak Pidana 

Korupsi 

Pasal yang digunakan 

1. Kerugian Keuangan Negara Pasal 2 dan Pasal 3 

2. Suap – Menyuap Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat 

(2), Pasal 12 huruf a, b, c dan d, Pasal 6 ayat 

1 huruf a dan b, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11, 

Pasal 13 

3. Penggelapan dalam Jabatan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c 

4. Pemerasan Pasal 12 huruf e, g dan f 

5. Perbuatan Curang Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c dan d, Pasal 7 

ayat 2, Pasal 12 huruf h 

6. Benturan Kepentingan dalam 

Pengadaan 

Pasal 12 huruf i 
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7. Gratifikasi Pasal 12 B jo. Pasal 12 C 
Sumber: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi 

 Selain itu, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak hanya mengatur 

rumusan tindak pidana korupsi, akan tetapi juga mengatur jenis tindak pidana 

korupsi yang bersifat turunan, yakni perbuatan atau tindakan tertentu yang bukan 

jenis tindak pidana korupsi, namun bisa dijerat dengan Undang-undang Tindak 

Pidana Korupsi.  

 

 

Tabel 2.2. Perbuatan yang bisa dikenakan pasal-pasal dalam Tindak Pidana 

Korupsi 

No Tindak pidana lain yang berkaitan 

dengan Tindak Pidana Korupsi 

Pasal yang digunakan 

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara 

korupsi 

Pasal 21 

2. Tidak memberi keterangan dan 

memberikan keterangan yang tidak 

benar 

Pasal 22 jo. Pasal 28 

3. Bank yang tidak memberikan 

keterangan rekening tersangka 

Pasal 22 jo. Pasal 29 

4. Saksi atau ahli yang tidak memberi 

keterangan atau memberi keterangan 

palsu 

Pasal 22 jo. Pasal 35 

5. Orang yang memegang rahasia jabatan 

tidak memberi keterangan atau 

memberi keterangan palsu 

Pasal 22 jo. Pasal 36 

6. Saksi yang membuka identitas pelapor Pasal 24 jo. Pasal 31 
Sumber: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi 

E. Good Governance 

Konsep good governance merupakan konsep baru yang ditawarkan sebagai 

bentuk proses perubahan tata kelola pemerintahan. Keberadaan konsep ini dipicu 

dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berkaitan dengan 

kegagalan pengelolaan pembangunan nasional di berbagai sektor, dimana 
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kegagalan ini juga disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang aparatur 

pemerintah, sentralistik, to-down, self-oriented, monopolistik, tidak efektif dan 

efisien, represif dan kurang peka terhadap aspirasi masyarakat yang mendorong 

suburnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (Hafidz, 2013). Di Indonesia, 

konsep ini mulai diterapkan ketika munculnya krisis multidimensi yang terjadi pada 

tahun 1998 yang mengakibatkan adanya tuntutan dari masyarakat terhadap 

pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan 

berbangsa dan bernegara, sehingga pada saat itu dinamakan dengan reformasi 

gelombang pertama yang terdiri dari permasalahan politik, hukum, ekonomi dan 

birokrasi. 

1. Lahirnya Konsep Good Governance 

Pada awal tahun 1990, organisasi internasional khususnya yang bergerak 

dalam bidang bantuan keuangan dan pembangunan seperti Bank Dunia dan United 

Nation Development Program, telah menerapkan standar baku mengenai syarat 

untuk mendapatkan bantuan keuangan dan pembangunan bagi negara-negara yang 

membutuhkan. Standar baku tersebut merupakan sebuah konsep yang harus 

diimplementasikan di dalam negara tersebut. Konsep tersebut ialah Good 

Governance. Diterapkannya konsep tersebut sebagai syarat dilatar belakangi oleh 

tiga faktor yaitu: Pertama, pengalaman yang dimiliki oleh lembaga pemberi bantuan 

dalam mengimplementasikan program peningkatan struktural, bahwa memperkuat 

kapasitas dari lembaga pemerintah (birokrasi) sangat diperlukan dalam 

menciptakan pertumbuhan yang stabil; Kedua, setelah berakhirnya perang dingin 

serta jatuhnya sistem ekonomi dan politik negara komunis yang menunjukkan 
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bahwa terlalu besar jumlah aparatur negara akan berimbas dalam hal ekonomi; 

Ketiga, perkembangan ekonomi yang luar biasa terhadap negara Jepang 

menunjukkan bahwa intervensi aktif negara sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan ekonomi (Otto Sano dan Alfredsson, 2002: 2). 

Ketiga faktor tersebut dijadikan dasar oleh lembaga pemberi bantuan dalam 

mengartikan sebuah konsep good governance. Pada dasarnya konsep ini hadir 

dikarenakan tekanan oleh opini publik yang berkembang, dimana sistem 

kepemerintahan sudah berada pada tingkat yang memprihatinkan yang diikuti 

dengan fungsi institusi sektor publik yang buruk, karena banyaknya 

maladministrasi dan korupsi, kolusi dan nepotisme yang tinggi. Bank Dunia 

merupakan organisasi internasional pertama yang menggagas konsep good 

governance yaitu ketika terjadi krisis yang terjadi di Afrika dalam sebuah laporan 

“The African development crisis to a crisis of governance” dimana pemberian 

bantuan melalui Struktural Adjusment Programmes (SAPs) untuk Poverty 

Reduction Strategy Papers (PRSP) dan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di 

dalam konsep good governance, sehingga istilah good governance mulai 

dipublikasikan oleh Bank Dunia pada tahun 1992 yang diterbitkan dengan judul 

“Governance and Development” dan pada tahun 1995 Asean Development Bank 

(ADB) memiliki policy paper bertajuk “governance: sound development 

management” (Bakry, 2010: 66-70), lebih lanjut United Nation Development 

Program menyebutkan bahwa ciri-ciri dari good governance yaitu 

mengikutsertakan segala bentuk transparansi dan tanggung jawab, efektif dan adil, 

menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, 



51 

 

sosial dan ekonomi didasarkan kepada konsesus masyarakat, serta memperhatikan 

kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan 

keputusan yang menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. (Sadjijono, 2008: 

3) 

 

 

 

2. Konsep Good Governance menurut United Nation Development 

Program (UNDP)  

Jika mengacu pada program United Nation Development Program (UNDP), 

orientasi dari pembangunan sektor publik ialah untuk menciptakan good 

governance, sehingga di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan berorientasi 

kepada tiga elemen dasar yakni pemerintah atau negara (state), sektor swasta 

(private sector) dan masyarakat (society). Ketiga elemen tersebut saling 

berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena pada 

dasarnya ketiga elemen yang ada saling bersinergi dan tertuju pada 

penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi dari masing-masing elemen tersebut, antara 

lain: negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif; 

sektor swasta berfungsi menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan 

pendapatan; dan masyarakat ikut serta berperan dalam interaksi sosialnya, baik 

dibidang sosial, ekonomi, maupun politik. (Sedarmayanti, 2012: 5) 

Bagan 1.1 Model Elemen Good Governance 

 

Pemerintah 
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Sumber: Sedarmayanti, 2012 

 

 

selanjutnya, UNDP memberikan beberapa karakteristik dalam melaksanakan good 

governance, yang meliputi: 

a. Participation (Partisipasi) 

Konsep partisipasi masyarakat dalam birokrasi pemerintahan 

merupakan wujud dalam menjalankan konsep good governance. 

Masyarakat diposisikan sebagai pemilik pemerintahan dan mampu 

bertindak secara bersama-sama dalam mencapai sesuatu yang lebih 

baik. Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi 

kepentingan pribadi, melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan 

publik dalam mencari nilai bersama serta kepentingan bersama (Muluk, 

2007: 30). Partisipasi yang dilakukan masyarakat di dalam berbagai 

macam program pemerintah, tentu dapat meingkatkan kemandirian 

yang dibutuhkan masyarakat dalam mempercepat pembangunannya. 

Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam tahapan perencanaan, 

implementasi dan juga evaluasi dari program-program yang ada. 

Dengan demikian, telah terjadi perubahan pandangan masyarakat 

Masyarakat Swasta 
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terhadap partisipasi, kini masyarakat tidak lagi memandang partisipasi 

sebagai bentuk kesempatan yang diberikan oleh birokrasi melainkan 

lebih menghargai partisipasi sebagai suatu layanan dasar yang diberikan 

oleh birokrasi pemerintahan (Septyasa, 2013: Volume I Nomor 1). 

b. Rule of law (Supremasi hukum) 

Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana supremasi hukum 

merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan 

kenegaraan yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan menjadi acuan 

dalam menjalankan kehidupan bernegara. Supremasi hukum memiliki 

arti ialah adanya jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan 

penegakkan hukum dalam proses politik yang dijalankan oleh 

kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif akan selalu bertumpu pada 

kewenangan yang ditentukan oleh hukum (Gani, 1985: 157). Terdapat 

empat elemen penting dalam terbentuknya supremasi hukum, yakni 

jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya selalu 

dilaksanakan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan, 

jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar, pembagian 

kekuasaan negara yang jelas, adil dan konsisten serta perlindungan 

hukum dari badan-badan peradilan terhadap tindak pemerintahan 

(Sugiono dan Husni, 2000: 72). 

c. Transparency (Transparansi)  

Prinsip transparansi ialah keterbukaan pemerintah dalam memberikan 

informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik 
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kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah 

berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya 

yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan (Mardiasmo, 2004: 10). Transparansi pada 

akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara birokrasi 

pemerintahan dengan masyarakat sehingga tercipta birokrasi 

pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif 

terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Rahmanurrasjid, 2008: 

12). 

d. Responsiveness (Responsif) 

Responsif atau responsifitas ialah upaya dalam mengukur daya tanggap 

birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan 

pengguna jasa. Pada dasarnya responsifitas sangat diperlukan dalam 

pelayanan publik, karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan 

organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda 

dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program pelayanan yang 

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dwiyanto, 2008). 

Dengan kata lain, responsif dapat dimaksudkan sebagai salah satu 

indikator kinerja, karena responsif atau responsifitas secara langsung 

menggambarkan kemampuan birokrasi dalam menjalankan misi dan 

tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Mustafa, 

2015: Volume V Nomor 1). 

e. Consensus orientation (Berorientasi konsensus) 
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Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas, sehingga 

keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah. Model 

pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak 

atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat 

dan milik bersama sehingga mempunyai kekuatan yang cukup memaksa 

bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan 

tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan 

pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-

persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan 

keputusan secara partisipasi, maka akan semaki banyak aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat yang terwakili. Tata pemerintahan yang baik 

mengakomodir kepentingan-kepentingan yang berbeda demi 

terbangunnya suatu konsensus menyeluruh. 

(www.humassetda.bulelengkab.go.id, 22 Mei 2017).    

f. Equity (Keadilan) 

Pemaknaan keadilan, secara sederhana yaitu memberikan sesuatu sesuai 

dengan porsinya masing-masing atau memperlakukan hal yang sama 

kepada sesuatu yang sama. Keadilan adalah sebuah fairness, 

sebagaimana dijelaskan secara filosofi bahwa keadilan harus 

memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warganya, atau 

setiap individu mempunyai posisi yang sama, setara dalam potensi dan 

kesempatan (Rawls, 2011: 3). 
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g. Efficiency and effectiviness (Efisien dan Efektif) 

Efisien atau efisiensi adalah perbandingan terbaik antara input dan 

output pelayanan. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila birokrasi 

pelayanan dapat menyediakan input pelayanan, seperti biaya dan waktu 

pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa. Demikian pula 

pada sisi output pelayanan, birokrasi secara ideal harus dapat 

memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek 

biaya dan waktu pelayanan. Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk 

melihat seberapa jauh kemudahan akses publik terhadap sistem 

pelayanan yang ditawarkan. Demikian pula pada efisiensi pelayanan 

dari sisi output, dipergunakan untuk melihat pemberian produk 

pelayanan oleh birokrasi tanpa disertai adanya tindakan pemaksaan 

kepada pihak publik untuk mengeluarkan biaya ekstra pelayanan 

(Dwiyanto dkk, 2008: 76). Selanjutnya karakteristik efektif atau 

efektifitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan 

organisasi. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka 

organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif (Monoarfa, 2012). 

Selanjutnya Georgopoulus dan Tannenbaum mengemukakan bahwa 

efektifitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang 

merupakan sistem soisal, dengan segala sumber daya dan sarana tertentu 

yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan 

dengan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-

anggotanya (Richard, 1985: 139). 
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h. Accountability (Akuntabilitas)

Dalam sistem birokrasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan sebuah

konsep yang digunakan untuk menjelaskan dan memperlihatkan

pencapaian misi organisasi. Secara eksistensi, birokrasi pemerintah

dirancang untuk memenuhi kepentingan publik dan oleh karena itu

masalah pertanggungjawaban tindakan menjadi fokus dari prinsip

akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menetapkan bahwa sesungguhnya

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan melalui birokrasi harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada publik. Berdasarkan pandangan diatas, maka akuntabilitas

adalah merupakan kewajiban seseorang atau badan/organisasi sebagai

pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan,

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Sawir,

2017).

i. Strategic vision (Visi strategis)

Proses penyelenggaraan negara tidak terlepas dari sebuah perencanaan,

sehingga karakteristik dari good governance memerlukan visi strategis.

Dalam artian, para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang

luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik dan

pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan

untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga
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harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan 

sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.  

  

 


