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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Paradigma dalam tata kelola pemerintahan mengalami perubahan seiring dinamika

perubahan dan tuntutan masyarakat. Perubahan yang muncul diwarnai dengan tuntutan

perubahan peran dari para pemangku kepentingan dan lingkungan yang melingkupi

interaksi yang terjadi. Perspektif yang berpusat pada government telah bergeser ke

perspektif  governance, dimana pergeseran yang terjadi ditandai pada perubahan focus dan

locusnya.

Sejumlah lembaga telah mengembangkan gagasan governance, sebagaimana dirilis

oleh Bank Dunia, IMF, UNDP, ADB dan lainnya. Pelaksanaan governance sebagai salah satu

upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan beberapa prinsip

sebagai sendi dasarnya. Beberapa lembaga merumuskan prinsip-prinsip yang digariskan

dalam good governance dan menjadi nilai yang mendasarinya, seperti wawasan kedepan,

keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum,

demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisiensi dan efektivitas.

Kehadiran nilai-nilai dalam tata kepemerintahan yang baik seiring sejalan dengan

semangat reformasi birokrasi yang tengah berlangsung. Reformasi birokrasi merupakan

upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana agar birokrasi mampu

menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan strategis dan mendorong perubahan yang

lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena untuk menerapkan nilai-nilai

tata kepemerintahan yang baik marak terjadi pada birokrasi pemerintahan baik di pusat

maupun di daerah.

Kondisi tersebut secara nyata telah membawa nilai-nilai positif bagi

terselenggaranya birokrasi yang ditunjukkan dengan perubahan budaya dan peningkatan

kinerja birokrasi. Dalam menerapakan  nilai-nilai yang ada dalam tata kepemerintahan yang

baik, setiap instansi memilih dan mengembangkan konsepnya tersendiri. Hal ini

memberikan hasil yang berbeda pada setiap instansi yang telah mengadopsi nilai-nilai yang

ada. Upaya penerapan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan baik dipusat maupun di

daerah disambut denngan baik oleh berbagai lembaga yang memberikan apresiasi atas

capaian dalam menerapkan nilai-nilai tata kepemerintahan yang baik.
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1.2. Pokok Permasalahan

Penerapan nilai-nilai tata kepemerintahan yang baik oleh birokrasi pemerintahan di

Pusat maupun di Daerah dalam prakteknya tidak berjalan secara sama. Terdapat banyak

pengetahuan, penafsiran, dan pemahaman yang berbeda dari masing-masing daerah.

Kondisi ini tentu saja menimbulkan variasi dalam penerapan prinsip tata kepemerintahan

yang baik sebagai akibat dari perbedaan dalam pelaksanaan pengutamaan tata

kepemerintahan yang baik di masing-masing daerah.Untuk itu sangat diperlukan adanya

kajian terhadap posisi Pemerintah Daerah dalam pengarusutamaan prinsip-prinsip dari tata

kepemerintahan yang baik, Sehingga dapat mengidentifikasi berbagai kondisi dari tata

kepemerintahan yang baik tersebut.

Berangkat dari kondisi tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan

proses institusionalisasi (pelembagaan) prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik yang

telah dilakukan oleh lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu juga

dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebijakan yang ada dalam mengarusutamakan prinsip-

prinsip tata kepemerintahan yang baik. Untuk kepentingan kajian tersebut, penelitian ini

berupaya mendapatkan informasi dengan melakukan penelitian di sejumlah daerah baik

Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemilihan daerah tersebut akan didasarkan pada

berbagai penghargaan yang diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah atas

pencapaian prestasi yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun lembaga lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mengajukan 3 (tiga) pertanyaan penelitian

sebagai berikut:

(1) bagaimana pemahaman dan proses pelembagaan prinsip-prinsip tata

kepemerintahan yang baik, khususnya prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas,

dan supremasi hukum?

(2) bagaimana penerapan dan permasalahan dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata

kepemerintahan yang baik, khususnya prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas,

dan supremasi hukum?

(3) bagaimana strategi pengarusutamaan penerapan prinsip-prinsip tata

kepemerintahan yang baik, khususnya prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas,

dan supremasi hukum?
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1.3. Tujuan Kajian

Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian tersebut maka tujuan kajian ini adalah:

(1) menjelaskan pemahaman dan proses pelembagaan prinsip-prinsip tata

kepemerintahan yang baik, khususnya prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas,

dan supremasi hukum;

(2) menjelaskan penerapan dan permasalahan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata

kepemerintahan yang baik, khususnya prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas,

dan supremasi hukum

(3) merumuskan strategi pengarusutamaan penerapan prinsip-prinsip tata

kepemerintahan yang baik, khususnya prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas,

dan supremasi hukum
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Good Governance

Penerapan demokrasi di negara-negara dunia ketiga di kawasan Amerika Latin, Asia,

dan Afrika menghasilkan keberagaman konsep dan praktek demokrasi. Keragaman konsep

dan praktek demokrasi tersebut memperlihatkan berbagai varian konsep demokrasi. Collier

dan Levitsky (1997) menemukan bahwa praktik demokrasi di negara-negara Amerika Latin,

Asia dan Afrika berinteraksi dengan nilai dan sistem sosial yang ada di negara tersebut

sehingga menghasilkan varian-varian praktek demokrasi, seperti authoritarian democracy,

neopatrimonial democracy, dan proto democracy.

Keberagaman konsep dan praktik demokrasi tersebut, mendorong lembaga-lembaga

internasional untuk mengkampanyekan goodgovernance sebagai standar baru bagi negara-

negara demokrasi. Hal ini dibertujuan untuk memberikan panacea bagi varian-varian

demokrasi yang tidak sesuai dengan harapan dipraktekannya sistem demokrasi.

Sebenarnya, Governance bukanlah sebuah istilah baru dan telah melekat pada berbagai

konteks, seperti corporategovernance, international governance maupun local governance.

Menurut Cheema (2005), governancetidak sama dengan government, ada

perbedaan keterlibatan aktor dalam dua istilah tersebut. Cheema (2005) mendefiniskan

governance sebagai “a neutral concept compraising the complex mechanisms, processes,

realtionship and institution through which citizens and groups articulate their interest,

exercise their rights and obligations, and mediate their differences”. Lebih lanjut,

governanceakan mendapat predikat "good" ketika alokasi dan pengelolaan sumber daya

suatu negara di tujukan untuk mengatasi masalah kolektif dengan mengedepankan prinsip-

prinsip partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, visi strategis pemerintahan, kepastian

hukum, keadilan sosial dan efektivitas pemerintahan.

Sementara itu, lembaga-lembaga internasional, seperti UNDP (1997) yang

mengkampanyekan goodgovernance, memberikan definisi goodgovernance sebagai “the

exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at

all levels”. Kemudian UNDP menyematkan 9 prinsip pada good govenance, partsipasi,

transparansi, akuntabilitas, rule of law, efektif dan efisien, responsif, equity building,

concensus oriented dan strategic vision. Terkait dengan prinsip-prinsip tersebut, kajian ini

akan difokus pada 4 prinsip, yaitu partsipasi, transparansi, akuntabilitas dan rule of law.
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Partsipasi

Partisipasi dalam paradgima governance menjadi suatu hal yang sangat penting,

mengingat bahwa inti dari paradigma governance adalah pelibatan tiga komponen

penyelenggara pemerintahan, yaitu pemerintah, sektor privat dan masyarakat. Dalam

prakteknya, penerapan prinsip partisipasi tidak semudah pengucapannya. Banyak dilema

yang terjadi dalam penerapa prinsip partipasi. Siapa yang harus dilibatkan? Seberapa

banyak? Dalam proses apa? Sampai level mana? Adalah pertanyaan-pertanyaan yang hadir

dalam prinsip partsipasi. Lebih jelasnya, Calllahan (2007) menyebutkan bahwa dilemaa-

dilema partsipasi terjadi pada dilema of size, dilema of risk, dilema of excluded or oppressed

group, dilema of time, dilema of technology and expertise dan dilema of common goods. Di

satu sisi, tuntutan pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan sangat tinggi seiring dengan

peningkatan pendidikan dan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah sering kali

memandang pelibatan masyarakat itu memakan waktu dan biaya yang besar.

Mencoba untuk memberikan jalan keluar, Edward (2008) mengusulkan kerangka

participatory governance dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu level keterlibatan, pihak

yang terlibat, dan cara pelibatan. Level keterlibatan dilihat dari bagaimana jenis hubungan

pemerintah dengan stakeholder lainnya, apakah hubungan yang ada adalah one-way, two-

way atau partnership. Pada hubungan one-way relationship, pemerintah cukup untuk

memberikan informasi saja terhadap apa-apa yang dibutuhkan oleh para stakeholders. Pada

hubungan two-way relationship, maka pemerintah tidak hanya memberikan informasi tapi

juga mendengarkan dan menerima feedback atas kebijakan yang telah diambil oleh

pemerintah. Sementara itu pada hubungan partnership, pelibatan para stakeholders lain

sudah pada tahap menyelenggarakan pelayanan secara bersama-sama.

Untuk mengindentifikasi pihak-pihak yang terlibat, ada lima metode yang dikutip

oleh Edward dari Archon Fung (2006). Pertama adalah dengan menigizinkan siapa pun (self-

selection) untuk terlibat. Kedua, melibatkan para tokoh masyarakat yang senior. Ketiga,

secara acak memilih masyakat untuk terlibat. Keempat adalah dengan melibatkan para

stakeholder awam agar mereka dapat terlibat, sedangkan yang kelima adalah dengan

melibatkan para profesional dan ahli.

Terkait dengan cara pelibatan, Bishop dan Davis (2001) memiliki kerangka pelibatan

dengan berdasarkan level keterlibatan dengan lima kategori. Kelima kategori tersbeut

adalah  information, consultation, partnership, delegation dan control. Terkait dengan
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strategi pelibatan tersebut, berikut adalah tabel klasifikasi strategi pelibatan yang

dikemukakan oleh Bishop dan Davis.

Tabel 1 Tipe Keterlibatan dan Cara Pelibatan

Information Consultation Partnership Delegation Control

Surveys Key Contacts Advisory Public Enquiries Referendum

Toll Free Phones Interest Group Committees Impact

Assessment

Studies

Public

Information

Committees Policy Citizens Forums

Campaign Policy

Meetings Communities

Circulation of

Proposal

Sumber: Diolah dari Bishop dan Davis, 2001

Dari tabel tersebut terlihat beberapa saran yang dikemukakan oleh Bishop dan Davis.

Ada kalanya, ketika tipe keterlibatan hanya sebatas information, maka cukup untuk

dilakukan survei dan penyebarluasan informasi publik, akan tetapi ketika keterlibatannya

ada pada level partnership, maka sudah diperlukan sebuah saran dan kebijakan dengna

melibatkan lembaga-lembaga yang terlibat.

Transparansi

Pada intinya, prinsip transparansi merujuk pada ketersediaan informasi yang

disediakan oleh pemerintah bagi seluruh stakeholders yang berkepentingan dengan

informasi yang ingin diperoleh. Peraturan dan prosedur harus dibuat komprehensif dan

terbuka agar jelas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, kapan, bagaiamana, seberapa

besar sumber daya yang digunakan dan siapa saja yang terlibat. Fung et al (2007)

membangun seperangkat kriteria untuk kebijakan transparansi untuk memicu otoritas

publik agar dapat memperbaiki pelayanan yang diselenggarakan. Ada empat elemen

informasi yang harus disediakan oleh otoritas publik, yaitu salience and value to users,

ability of users to act, provider sensitivity dan constructive provider response.
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1. Salience and Value to Users.

Informasi harus mudah terlihat dan dapat diakses oleh kelompok pengguna

informasi. Untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya di negara-

negara berkembang misalnya, separangkat informasi yang paling jelas adalah warga

yang mendapatkan manfaat dari layanan tersebut.

2. Ability of Users to Act.

Inofrmasi yang disediakan harus membuat para penggunan informasi merubah

keputusan dan tindakannya. Terkait layanan kesehatan, masyarakat akan

memanfaatk informasi untuk memiliki pemberi pelayanan kesehatan. Dari informasi

tersebut masyarakat akan membandingkan satu sama lainnya dari berbagai aspek.

Pemerintah harus mampu mengarahkan mereka kepada penyelenggara pelayanan

yang baik dengan informasi yang lengkap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Provider sensitivity.

Tindakan pilihan yang dilakukan oleh masyarakat harus juga memiliki implikasi

terhadap perubahan penyelenggara pelayanan. Otoritas publik yang

menyelenggarakan pelayanan akan terpengaruh atas tindakan dari masyarakat yang

mendapatkan informasi secara lengkap dan kemudian memilih tindakan apakah akan

menggukan layanan atau memprotes layanan tersebut.

4. Constructive Provider Response.

Penyedia layanan dintuntut untuk memberikan respon yang konstruktif untuk

memperbaiki layanan daripada sekedar menutupi informasi yang sesungguhnya.

Penyedia layanan harus belajar dari kekurangan-kekurangan yang dimiliki dan dari

tindakan yang dipilih oleh masyarakat atas informasi yang ada.

Sementara itu, menurut Johnston (2003), transparansi membutuhkan sumber daya

yang besar, memperlambat prosedur administrasi dan memberikan keuntungan berupa

kepercayaa kepada organisasi.  Meskipun goodgovernance menyematkan prinsip

transparansi untuk  mewujudkan keterbukaan informasi dalam tata kelola pemerintahan,

ada batasan-batasan informasi yang harus tetap dibatasi. Johnston (2003) memberikan dua

batasan tersebut, yaitu isu keamanan dan privasi dari warga negara.
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Akuntabilitas

Banyak ragam definisi dan pendapat dari para ahli mengenai definisi akuntabilitas

dalam pemerintahan. Dubnick (2005) menjelaskan akuntabilitas sebagai berikut,

“Accountability has traditionally been regarded as the means used to control and direct

administrative behavior by requiring ‘answerability’ to some external authority.” Barbara

Romzek and Patricia Ingraham, mendefinisikan akuntabilitas sebagai “refers to answerability

to someone for expected performance. In the American system of governance, those to

whom one is answerable must be legitimate sources of control and their expectations for

performance must be legitimate as well.”

Sementara itu, menurut Fesler dan Kettl (1996), akuntabilitas memiliki dua dimensi.

Yang pertama adalah kesetiaan terhadap hukum, perintah atasan dan prinsip-prinsip

efesiensi ekonomi. Dimensi yang kedua adalah etika perilaku; kepatuhan terhadap moral

dan penghindaraan terhadap perilaku yang tidak etis. Secara lebih kompleks, Dubnick dan

Romzek (dalam Callahan, 2007) berdasasarkan dua faktor yaitu source of control dan degree

of control, membuat kerangka akuntabilitas pemerintah ke dalam 4 jenis, bureaucratic

accountability, legal accountability, professional accountability, dan political accountability.

Bureacratic accountability merujuk pada akuntabilitas hierarki atau organisasioonal

diamana akuntabilitas ini merefleksikan tanggungjawab individu kepada organisasi dengan

menekankan pada pemenuhan prosedur, regulasi dan arahan organisasi. Legal

accountability merujuk kewajiban organisasi untuk melaksanakan kewenangannya

berdasarkan mandat yang diberikan oleh peraturan. Professional accountability merujuk

pada perilaku dan tindakan yang sesuai dengan standar profesi maupun keahlian dari

seorang administrator publik. Sementara itu, political accountability merujuk pada

akuntabilitas ekseternal yang diukur dengan penerimaan para stakeholders maupun para

pemilih pejabat-pejabat negara.

Rule of Law

Penerapan prinsip-prinsip goodgovernance di atas, membutuhkan suatu kerangka hukum

yang dapat menjamin pelaksanaan dari prinsip-prinsip tersebut, maka prinsip rule of law

yang menjunjung supremasi hukum menjadi hal yang sangat fundamental. Kerangka hukum

tentang penerapan prinsip-prinsip goodgovernance tersebut, harus didukung dengan

peradilan yang independen dan penegak hukum yang bersih. Menurut Johnston (2003)
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hukum yang kuat bukanlah ditaati karena ketakutan masyarakat akan tetapi karena semua

pihak akan mendapatkan manfaat dari tegaknya sebuah hukum. Semua elemen patuh

terhadap penegakan hukum karena akan mendapatkan manfaat dari tiadanya korupsi dan

rezim yang otoriter, bukan karena takut berbuat korupsi atau bertindak sewenang-wenang.

Selain itu, Johnston (2003) menjelaskan bahwa penerapan prinsip rule of law membutuhkan

kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan outcome dan proses

sosial yang mengakar agar prinsip rule of law dapat diterapkan.

2.2Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Pemerintahan

Demokratisasi yang melanda negara-negara di kawasan Asia, Amerika Latin dan

Afrika pada penghujung tahuan 1980an telah mendorong terjadinya perubahan sistem

pemerintahan. Rezim otoriter-sentralistis yang berkuasa di kawasan tersebut selama kurang

lebih 3 (tiga) dekade telah digantikan dengan rezim pemerintahan demokratis yang

terbentuk melalui proses pemilihan umum atas dasar prinsip-prinsip kebebasan, keadilan,

dan melindungi hak-hak politik warga negara. Terbentuknya pemerintahan yang demokratis

dipandang oleh banyak kalangan, seperti, akademisi dan lembaga internasional (UNDP, Bank

Dunia, ADB, OECD), dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang memastikan bahwa

pemerintah akan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara dan menyediakan

layanan publik atas dasar prinsip social equity. Seiring dengan upaya untuk meningkatkan

kualitas demokrasi, para akademisi dan lembaga-lembaga internasional mulai

mengkampanyekan gagasan tentang good governance pada tahun 1990an. Prinsip-prinsip

transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik dan kepastian hukum yang menjadi intisari dari

good governance telah dirumuskan sebagai paradigma pemerintahan yang mencerminkan

nilai-nilai demokrasi. Paradigma pemerintahan tersebut kemudian berkembang menjadi

suatu gagasan dan konsep democratic governance (Cheema, 2005)

Namun demikian, hasil kajian yang dilakukan oleh para akademisi terhadap

perkembangan dan praktek demokrasi di negara-negara Asia, Amerika Latin dan Afrika

menunjukkan terjadinya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah yang terpilih dari

hasil pemilihan umum yang demokratis. Penelitian yang dilakukan oleh Mainwaring dan

Welna (2003) dan Hagopian dan Mainwaring (2005) di kawasan Amerika Latin maupun

Baum (2011) di kawasan Asia menyimpulkan bahwa demokratisasi pemerintahan ternyata

tidak serta merta menciptakan tata kelola yang mencerminkan prinsip-prinsip transparansi,
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akuntabilitas, partisipasi publik dan kepastian hukum. Akibatnya permasalahan-

permasalahan, seperti rendahnya kualitas layanan publik, proses penganggaran yang

tertutup sehingga menyuburkan praktek korupsi, dan lemahnya peran publik dalam

mempertanggung-gugatkan kebijakan pemerintah, menghantui penyelenggaraan

pemerintahan. Hasil penelitian tersebut memberikan penekanan bahwa buruknya kinerja

penganggaran menjadi masalah mendasar yang dihadapi oleh berbagai negara-negara

demokrasi baru tersebut. Dampak lanjutannya adalah menurunnya kepercayaan publik

terhadap institusi pemerintahan yang terpilih melalui proses demokrasi. Permasalahan ini

menurut Mainwaring dan Welna (2003) telah menyebabkan turunnya kualitas demokrasi di

negara-negara demokrasi baru.

Upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip democratic governance merupakan proses

yang kompleks dan membutuhkan suatu usaha yang berkesinambungan. Hasil penelitian

yang dilakukan oleh International Budget Partnership (2013), misalnya, memperlihatkan

bagaimana negara-negara di kawasan Asia dan Amerika Latin membutuhkan waktu yang

lama untuk dapat mewujudnyatakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam

proses penganggaran. Korea Selatan dan Brazil, sebagai salah satu negara demokrasi di Asia

dan Amerika Latin yang tergolong berhasil, membutuhkan waktu lebih dari satu dekade

untuk mewujudkan partisipasi publik dan akuntabilitas dalam proses penganggarannya.

Sementara itu, penelitian tersebut juga menyatakan bahwa untuk kawasan Asia Tenggara

tercatat Indonesia, Malaysia, dan Thailand, yang dikelompokkan sebagai negara demokrasi

baru, memiliki tingkat partisipasi publik yang rendah dalam proses penganggaran. Tabel I

berikut menggambarkan tentang kuat-lemahnya tingkat partisipasi publik dalam

pengelolaan anggaran di negara-negara Asia Tenggara.
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Tabel I. Tingkat Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Anggaran

Country Legislative Strength SAI Strength Public

Engagement

Kamboja Moderate Moderate Weak

Indonesia Strong Strong Weak

Malaysia Moderate Strong Weak

Myanmar Weak Weak Weak

Filipina Moderate Strong Moderate

Thailand Strong Strong Weak

Vietnam Strong Strong Weak

South Korea Strong Strong Strong

Sumber: IBP, 2013

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang bergulir semenjak

runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 lalu ternyata belum sepenuhnya mampu

melembagakan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance dalam tata kelola

pemerintahan, terutama di tingkat daerah. Desentralisasi pemerintahan, sebagai agenda

utama demokrasi Indonesia, pada kenyataannya belum melahirkan institusi pemerintahan

daerah yang responsif atas kebutuhan masyarakat setempat. Bahkan institusi tersebut pada

gilirannya tidak dapat merepresentasikan voice and choice masyarakat lokal. Permasalahan

ini ditunjukkan dari hasil penelitian tahunan yang dilakukan oleh Kemitraan Indonesia.

Penilaian dengan menggunakan indikator-indikator good governance tersebut menunjukkan

bahwa kualitas demokrasi dan good governance di tingkatan pemerintahan daerah masih

tergolong rendah. Dari 33 provinsi yang di teliti, hanya terdapat 10 provinsi dengan total

indeks good governance berada di atas nilai 6 dari rentang nilai 1, untuk yang terendah, dan

10, untuk yang tertinggi. Perbedaan kualitas tersebut sejatinya mengindikasikan bahwa

proses pelembagaan nilai demokrasi dan prinsip good governance antara daerah satu
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dengan daerah yang lainnya adalah dinamis dan karenanya memiliki outcome yang berbeda-

beda pula (Kemitraan Indonesia, 2013).

Keragaman kualitas democratic governance tersebut pada dasarnya menegaskan

hasil penelitian yang dilakukan oleh para akademisi dan lembaga-lembaga internasional

yang menyimpulkan bahwa demokratisasi dan pengadopsian prinsip-prinsip good

governance di negara-negara demokrasi baru, termasuk Indonesia, tidak serta merta dapat

dilembagakan ke dalam tata kelola pemerintahannya. Proses untuk melakukan reformasi

pemerintahan tersebut sejatinya adalah proses yang kompleks, kontekstual, dan

memerlukan waktu yang tidak sebentar, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Lee

(1978) jauh sebelum gelombang demokrasi dan good governance menerjang negara-negara

Asia, Amerika Latin dan Afrika. Nilai (mind and cultural sets), konteks, dan institusi

merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pelembagaan prinsip-prinsip good

governance dalam pengelolan pemerintahan di daerah. Untuk kasus Indonesia itu sendiri,

sebagaimana hasil penilaian Kemiteraan Indonesia, setelah lebih dari 1 dekade era

reformasi bergulir, tingkat kualitas demokrasi dan good governance pemerintahan daerah

masih tergolong rendah, padahal dalam kerangka sistem pemerintahan daerah yang

demokratis dan desentralistis pemerintah daerah memiliki peran yang demikian sentral

untuk mewujudkan manfaat dan tujuan demokrasi itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa

rendahnya kualitas good governance di tingkat pemerintahan daerah dapat menghambat

tercapainya kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan utama dari demokratisasi

pemerintahan di Indonesia.
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BAB 3

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan paradigma post positivist dengan menggali lebih dalam

mengenai fakta empiris dari penerapan prinsip-prinsip good governance di Kabupaten/Kota

sebagai objek penelitian. Penggalian fakta empiris ini bersumber pada dalil-dalil, variabel-

indkator good governance yang berlaku universal dan diterapkan di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Pengumlpulan data

dengan metode kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan/atau diskusi

kelompok terfokus (Focus Group Discussion). Narasumber yang dipilih untuk wawancara

mendalam/FGD dinilai memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan good-

governance di daerahnya. Sementara itu, pengumpulan data melalui metode kuantitatif

dilakukan melalui survei dengan self-assessment. Responden secara mandiri mengisi

instrumen kuesioner yang menggambarkan kondisi nyata terkait penerapan prinsip-prinsip

good governance di daerahnya masing-masing.

Terkait dengan analisis data, penelitian ini melakukan analisis dara kualitatif

berbadasarkan hasil-hasil wawancara untuk memetakan keberagaman dan kualitas

penerapan prinsip-prinsip good governance. Sementara itu, analisis data kuantitatif

dilakukan dengna memanfaatkan sofware SPSS 2.0 untuk mengukur pengukran modus.

Kedua teknik analisis data tersebut dilakukan untuk memberikan penyajian pembahasan

dan menjawab pertanyaan penelitian.
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BAB 4

PEMBAHASAN

Pergeseran paradigma government menjadi governance menandakan bahwa negara

harus memberikan ruang gerak lebih pada masyarakat (civil society) dan sektor swasta

(privat sector) untuk terlibat dalam proses pembangunan serta pembuatan dan pelaksanaan

kebijakan. Dalam peran dan interaksi antar aktor tersebut, sangat penting untuk

mensyaratkan adanya kesetaraan (equality) agar prinsip-prinsip dalam tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi,

dan lain sebagainya dapat terwujud. Untuk menjamin kesetaraan dan terciptanya prinsip-

prinsip good governance, maka sudah sepatutunya prinsip-prinsip dan semangat kesetaraan

tersebut dilembagakan dalam bingkai kerangka hukum.

Good governance dalam bingkai kerangka hukum di Indonesia, tercermin dalam

berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan landasan hukum dalam melembagakan

prinsip transparansi. UU KIP mengamanatkan setiap lembaga pemerintahan untuk

mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas untuk

mengelola informasi dan dokumentasi serta memberikan pelayanan informasi kepada

publik. Hingga saat ini, 34 Kementerian, 41 Lembaga Negara/Lembaga Setingkat

Menteri/LNS/LPP, 30 Provinsi, 174 Kabupaten, dan 60 kota telah memiliki PPID

(Kemenkominfo, 2014).

Selain melalui UU KIP, pelembagaan prinsip transaparansi juga didukung dengan

penerapan Open Goverment Indonesia (OGI) untuk membangun pemerintahan yang lebih

terbuka, partisipatif dan inovatif. OGI didirikan pada tahun 2011 dan dikelola oleh Unit Kerja

Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian pembangunan (UKP-PPP) bersama

beberapa Kementerian lain serta Non Governemental Organization (NGO). OGI merupakan

bagian dari gerakan global Open Government Partnership (OGP) yang saat ini memiliki 60

Negara anggota (dan terus bertambah), dan pada tahun 2013 Indonesia menjadi Lead Chair

OGP (opengovindonesia.org,2014)

Terkait dengan prinsip partisipasi, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan proses perencanaan

pembangunan yang partisipatif dengan bentuk mekanisme melalui Musyawarah
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Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan sebuah mekanisme

penampungan pendapat dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan.

Dengan proses ini diharapkan tuntutan masyarakat dapat diakomodir dan permasalahan

yang ada dimasyarakat dapat dipecahkan melalui pembangunan. Musrenbang

dilselenggarakan dari tingkat desa hingga tingkat nasional untuk menampung pendapat dan

partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, terkait dengan penjaminan kualitas pelayanan publik, pada tahun

2008 telah dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI). ORI bertugas untuk

menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan

oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang telah diberikan kewenangan untuk

memberikan pelayanan publik. Selain, itu ORI juga berwenang melakukan investasi dan

memberikan sanksi kepada lembaga yang telah melakukan kesalahan maupun memberikan

pelayanan yang buruk kepada masyarakat. Kemudian, di tahun 2009 telah disahkan Undang-

Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang menjamin setiap masyarakat

mendapatkan hak sama dalam pelayanan publik dan mendapatkan kejelasan mengenai

pelayanan publik yang diberikan.

Semua prinsip-prinsip yang dilembagakan melalui peraturan perundangan-undangan

di atas didukung dengan perbaikan dalam tubuh birokrasi. Peraturan Presiden No. 81 Tahun

2010 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

Tetang Administrasi Pemerintahan akan memperkuat dan mempercepat keseluruhan proses

pelembagaan good governance di Indonesia. Penguatan dan dukungan tersebut juga

diperkuat dengan upaya perbaikan human resources melalui Undang-Undang No. 5 Tahun

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.Secara umum praktek penerapan Good Governance di

Indonesia sebagaimana ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat

digambarkan sebagaimana dalam penjelasan berikut ini.

4.1 Penerapan Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi berbicara mengenai pelibatan aktor-aktor dalam kerangka tata

kelola pemerintahan yang baik. Prinsip partisipasi mengamanatkan keterlibatan seluruh

aktor, yakni pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan

agenda pembangunan. Hal ini penting untuk mengawal bahwa kebijakan dan agenda
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pembangunan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, perkembangan dunia

usaha serta kemampuan pemerintah dalam memenuhi tuntutan publik.

Dalam menilai penerapan prinsip good governance, terdapat sejumlah indikator

penilaian yang dapat mengukur penerapan prinsip partisipasi. Yang pertama adalah peluang

keterlibatan masyarakat. Kedua, terdapatnya forum komunikasi sebagai sarana partisipasi

publik. Ketiga, pelibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Terkait dengan indikator pertama mengenai peluang keterlibatan masyarakat,  hal ini dapat

dibuktikan dengan aturan legal formal yang menjamin keterlibatan masyarakat. Dengan

keberadaan peraturan perundang-undangan, hal ini menjamin dan melindungi hak

masyarakat untuk terlibat dalam perumusan kebijakan dan agenda pembangunan. Berikut

ini adalah hasil survei yang dilakukan terkait indikator pertama.

Grafik 4.1 Aturan Yang Menjamin Keterlibatan Masyarakat

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2015

Dari grafik 4.1 terlihat bahwa mayoritas institusi yang menjadi responden memiliki

aturan yang menjamin keterlibatan masyarakat. Sebanyak 86, 7 % memiliki aturan,

sedangkan 13,3 tidak menjawab. Aturan-aturan yang dimiliki oleh instansi pemerintah

umumnya di sahkan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah (Peraturan

Walikota / Peraturan Bupati). Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tersebut

memuat mengenai keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Pembangunan.

Terkait dengan indikator kedua mengenai forum komunikasi, hal ini merupakan

bentuk nyata dari good will pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam perumusan

kebijakan dan agenda pembangunan. Dengan adanya forum komunikasi diharapkan
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masyarakat memiliki sarana untuk menyampaikan aspirasi dan pemerintah dapat menjaring

aspirasi masyarakat dalam forum tersebut. Mengenai penerapan indikator ini, berikut

adalah grafik yang menggambarkan ketersediaan forum komunikasi.

Grafik 4.2 Ketersediaan Forum Komunikasi

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2015

Dari grafik 4.2 dapat terlihat bahwa mayoritas Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki

forum komunikasi sebagai wadah bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses penyusunan

kebijakan dan agenda pembangunan. Forum komunikasi yang ada di beberapa Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota berupa forum SKPD dan Musyawarah Rencana Pembangunan

Daerah. Harus diakui bahwa hasil tersebut layak dicermati lebih jauh, mengingat kadar

efektifitas dan kualitas yang berbeda-beda dari pelaksanaan Musrenbang Daerah dan forum

SKPD.

Mengenai indikator ketiga, yaitu kontrol dari masyarakat terhadap penyelenggaraan

pemerintahan, hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi agenda

pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan bersama. Dari institusi yang

menjadi responden, sebanyak 93,3% atau 14 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang

mendapatkan pengawasan dari masyarakat, sementara itu 1 institusi tidak menjawab.

Berikut ini adalah grafik yang memaparkan hasil tersebut.
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Grafik 4.3 Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan

,

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2015

Apabila dilihat dari hasil tersebut, terlihat bahwa mayoritas Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota diawasi oleh masyarakat. Bentuk pengawasan yang dominan dilakukan

masyarakat adalah pengaduan. Bentuk pengawasan ini dapat menjadi input bagi

pemerintah untuk memperbaiki kinerja dan layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip partisipasi berdasarkan ketiga indikator tersebut

menunjukan hasil yang baik. Hal tersebut tercermin dari grafik-grafik yang

memperbandingkan keadaan penerapan pada tiap-tiap indikator. Baik dari indikator aturan

yang menjamin partsipasi publik, ketersediaan forum komunikasi maupun kontrol

masyarakat menunjukan hasil yang baik. Berikut ini adalah hasil penerapan keseluruhan

indikator-indikator dari prinsip partisipasi.

Grafik 4.4 Penerapan Prinsip Partisipasi

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tidak menjawab

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Tidak Baik

18

Grafik 4.3 Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan

,

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2015

Apabila dilihat dari hasil tersebut, terlihat bahwa mayoritas Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota diawasi oleh masyarakat. Bentuk pengawasan yang dominan dilakukan

masyarakat adalah pengaduan. Bentuk pengawasan ini dapat menjadi input bagi

pemerintah untuk memperbaiki kinerja dan layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip partisipasi berdasarkan ketiga indikator tersebut

menunjukan hasil yang baik. Hal tersebut tercermin dari grafik-grafik yang

memperbandingkan keadaan penerapan pada tiap-tiap indikator. Baik dari indikator aturan

yang menjamin partsipasi publik, ketersediaan forum komunikasi maupun kontrol

masyarakat menunjukan hasil yang baik. Berikut ini adalah hasil penerapan keseluruhan

indikator-indikator dari prinsip partisipasi.

Grafik 4.4 Penerapan Prinsip Partisipasi

Tidak menjawab Ya

6.7%

93.3%

Tidak Baik Baik

20%

80%

18

Grafik 4.3 Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan

,

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2015

Apabila dilihat dari hasil tersebut, terlihat bahwa mayoritas Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota diawasi oleh masyarakat. Bentuk pengawasan yang dominan dilakukan

masyarakat adalah pengaduan. Bentuk pengawasan ini dapat menjadi input bagi

pemerintah untuk memperbaiki kinerja dan layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip partisipasi berdasarkan ketiga indikator tersebut

menunjukan hasil yang baik. Hal tersebut tercermin dari grafik-grafik yang

memperbandingkan keadaan penerapan pada tiap-tiap indikator. Baik dari indikator aturan

yang menjamin partsipasi publik, ketersediaan forum komunikasi maupun kontrol

masyarakat menunjukan hasil yang baik. Berikut ini adalah hasil penerapan keseluruhan

indikator-indikator dari prinsip partisipasi.

Grafik 4.4 Penerapan Prinsip Partisipasi



19

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2015

Terlihat dari grafik 4.4 bahwa penerapan prinsip partisipasi di Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota berada pada kategori baik berdasarkan indikator-indikator yang telah

dijelaskan sebelumnya. Sebanyak 80% Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi

responden berada pada kateogri baik, sedangkan 20% Pemerintah Kabupaten/Kota berada

dalam kategori Tidak Baik.

Dalam hal pelaksanaan prinsip partisipasi ini, terdapat sejumlah hal yang perlu

menjadi catatan dalam upaya kita untuk merumuskan strategi pengarusutamaan prinsip-

prinsip tata kepemerintahan yang baik. Dari hasil kunjungan lapangan yang dilakukan
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kegiatan perkenomian dimana masyarakat juga memiliki kemampuan yang kurang memadai

dalam hal perencanaan dan pengelolaan kegiatan usahanya
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pada sejumlah permasalahan, diantaranya masih belum tersedianya forum resmi yang

melibatkan pemangku kepentingan dalam perumusan berbagai kebijakan pemerintah

daerah. Keberadaan forum ini menjadi semakin penting seiring dengan telah

diberlakukannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang

diantaranya mengatur mengenai keterlibatan pihak-pihak yang akan terkena dampak dari

sebuah kebijakan pemerintah. Forum ini juga dapat dijadikan sarana bagi pemerintah dalam

menyusun standar pelayanan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian kegiatan pelayanan pemerintahan pun dapat sesuai dengan keinginan dan

kebutuhan masyarakat.
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pemerintah di daerahnya sehingga kemudian merasa berkewajiban untuk turut serta dalam

berbagai kegiatan tersebut. Terkait hal ini, maka masih banyak Pemerintah Daerah yang

belum memiliki sarana website yang interaktif serta berbagai jenis sistem publikasi yang

mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam banyak kasus, ketersediaan sistem

informasi yang manual sangat diperlukan mengingat masih banyak masyarakat yang belum

menjangkau kemajuan dan kecanggihan dari teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu

pemerintah juga perlu untuk menyediakan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan sehingga

masyarakat bisa mengakses website pemerintah secara mudah.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat sejumlah hal yang dapat dilakukan oleh

Pemerintah dalam memastikan berjalannya prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan diantaranya:

(a) Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga

dapat melakukan partisipasi secara memadai
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masyarakat dalam perumusan kebijakan maupun pembuatan standar pelayanan

(c) Mengembangkan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat menjangkau seluruh

masyarakat
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(d) Mengembangkan website yang interaktif serta berbagai infrastruktur yang

dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat mengakses website tersebut.

4.2 Penerapan Prinsip Transparansi

Prinsip good governance berikutnya yang menjadi fokus kajian ini adalah prinsip

transparansi. Prinsip transparansi berbicara mengenai keterbukaan dan ketersediaan

informasi publik serta kesesuaian pengambilan kebijakan dan keputusan yang sesuai dengan

regulasi yang diterapkan. Prinsip ini dapat diukur dari beberapa indikator, seperti

ketersediaan operasional prosedur yang terstandar, ketersediaan unit pengelola informasi,

ketersedian layanan informasi publik, ketersediaan sarana informasi publik, publikasi

terhadap laporan pertanggungjawaban dan hasil audit, ketersediaan mekanisme

penyelesaian keluhan/sengketa, sosialisasi mengenai peraturan keterbukaan informasi

publik, publikasi anggaran, publikasi pengadaan barang dan jasa, dan publikasi aset.

Terkait dengan unit pengelola informasi, unit ini merupakan komponen penting

dalam keterbukaan informasi publik karena selain mengelola informasi, unit ini juga

merupakan corong informasi pemerintah. Masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap

suatu hal maupun pihak yang mendapatkan dampak dari suatu kebijakan dapat mengetahui

informasi dari unit ini. Berkaitan dengan ketersediaan unit pengelola informasi publik,

berikut ini adalah grafik yang memaparkan tentang ketersedian unit pengelola informasi

publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi responden dalam kajian ini.

Grafik4.5 Ketersediaan Unit Pengelola Informasi Publik

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2015
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Diagram 4.1 memperlihatkan bahwa mayoritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

sudah memiliki unit pengelola informasi. Sebanyak 80% Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

yang menjadi responden telah memiliki unit pengelola informasi. Unit pengelola informasi

publik ini dikelola oleh seorang pejabat pengelola informasi publik. Ketersediaan unit

pengelola informasi dan penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

merupakan perwujudan dari upaya meningkatkan transparansi dan mempermudah

pemberian layanan informasi publik.

Terkait dengan penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, hal mana

merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang KIP juga memberikan hak kepada

masyarakat untuk mengadukan keluhan apabila informasi yang diinginkan tidak dapat

diberikan maupun apabila tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Adanya mekanisme

untuk penanganan keluhan ini menjadi penting untuk menjamin keluhan yang disampaikan

masyarakat dapat tindaklanjuti. Berikut ini adalah diagram mengenai ketersediaan

mekanisme penanganan keluhan.

Grafik 4.6 Ketersediaan Mekanisme Penanganan Keluhan

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2015

Berdasarkan grafik 4.2, sebanyak 73,3% Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah

memiliki mekanisme penanganan keluhan, sementara itu 20% belum memiliki dan 6,7%

tidak menjawab. Bila dibandingkan dengan data ketersediaan unit pengelola informasi,

terdapat kesenjangan (meskipun tidak signifikan) antara ketersediaan unit pengelola

informasi dengan ketersediaan mekanime penanganan keluhan masyarakat. Hal ini perlu
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diperhatikan karena ketersediaan unit informasi belum menjamin apakah pelayanan yang

diberikan sudah baik. Dengan adanya mekanisme penangan keluhan, setidaknya pelayanan

yang buruk dapat diminalisir.

Selain itu, di dalam undang-undang KIP, diklasifikasikan jenis-jenis informasi yang

dapat diperoleh dan yang tergolong dalam rahasia negara. Salah satu jenis informasi yang

krusial dan dapat diperoleh adalah anggaran pemerintah, termasuk BUMN dan Badan Publik

lainnya. Publikasi anggaran yang dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota memiliki berbagai ragam jenis dokumen yang dipublikasikan. Berikut ini

merupakan dokumen-dokumen anggaran yang dipublikasi oleh beberapa Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota.

Grafik 4.7 Jenis Dokumen Anggaran Yang Dipublikasikan

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2015

Dari grafik 4.5 terlihat bahwa jenis dokumen anggaran yang paling banyak

dipublikasikan adalah ringkasan APBD, yaitu sebanyak 26,7%. Apabila diakumulasikan,

terdapat 73,7 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mempublikasikan anggaran dengan

berbagai jenis dokumen. Sayangnya terdapat 33,3% responden yang tidak menjawab

mengenai publikasi anggaran tersebut. Selain anggaran, jenis informasi lainnya yang juga

tergolong pada informasi yang sangat krusial adalah aset yang dimiliki daerah. Mengetahui

aset daerah menjadi suatu hal yang penting agar masyarakat dapat merefleksikan kekayaan

daerah yang dimiliki dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah diagram

mengenai publikasi aset daerah.
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Grafik 4.8 Publikasi Aset Daerah

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2015

Diagram 4.3 menunjukan sebanyak 66,7% Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota yang

mempublikasikan aset daerah. Sementara itu, sebanyak 20% tidak mempublikasikan dan

13,3 tidak menjawab. Meskipun mayoritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

mempublikasikan aset daerah, namu presentasi yang tidak mempublikasi cukup tinggi,

apalagi kategori tidak menjawab cenderung terindikasi tidak melakukan publikasi.

Lain halnya seperti penerapan prinsip transparansi, secara keseluruhan, perbedaan

presentasi penerapan prinsip transparansi dalam kategori baik dan buruk tidak signifikan.

Hal ini dikarenakan hasil penerapan dari beberapa indikator tidak menunjukan hasil baik

yang signifikan. Hal ini berimbas pada penerapan prinsip transaparansi secara keseluruhan.

Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan penerapan prinsip transparansi.
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mempublikasikan aset daerah, namu presentasi yang tidak mempublikasi cukup tinggi,
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Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan penerapan prinsip transparansi.
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Sumber: Olahan Data Peneliti, 2015

Dari grafik di atas terlihat bahwa sebanyak 60% Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

tergolong dalam kategori baik dalam penerapan prinsip transparansi, sedangkan 40%

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berada dalam kategori tidak baik. Dari segi jumlah,

perbedaan presentasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada pada

kategori baik dan tidak baik. Hal ini patut mendapat perhatian karena prinsip transparansi

berkaitan erat dengan kepercayaan publik terhadap pemerintahnya.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pelaksanaan prinsip

transparansi oleh Pemerintah Daerah diantaranya terkait dengan keberadaan pejabat

pengelola informasi dimana masih ada daerah yang belum memilikinya atau sudah memiliki

tetapi belum melaksanakan tugasnya secara memadai karena ketiadaan standar operasi

maupun hal lainnya. Pelaksanaan prinsip transparansi juga harus didukung oleh sarana dan

prasarana tertentu seperti keberadaan website dan berbagai sistem aplikasi yang ada

didalamnya maupun sistem informasi publik lainnya yang mampu menjadi sarana bagi

masyarakat dalam menemukan berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi seperti website dan berbagai sistem

aplikasinya juga harus didukung dengan kemampuan SDM yang memadai baik dari aparatur

pemerintah maupun masyarakat. Selain itu perlu didukung oleh upaya sosialisasi dan

perubahan berbagai mekanisme penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang ada selama

ini sehingga dapat sejalan dengan budaya teknologi informasi. Dengan demikian

keengganan untuk mempublikasikan berbagai dokumen publik termasuk dokumen

perencanann dan penganggaran serta dokumen pelaksanaannya dapat dihilangkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat sejumlah hal yang dapat dilakukan oleh

Pemerintah dalam memastikan berjalannya prinsip transparansi dalam penyelenggaraan

pemerintahan diantaranya:

(a) Pembentukan pusat pelayanan infromasi dan dokumentasi serta berbagai sarana

pendukung yang dibutuhkannya

(b) Perlu adanya sosialisasi yang memadai untuk membangun kesadaran masyarakat

termasuk dengan melibatkan pihak media massa

(c) Mempublikasikan semua proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan

anggaran kedalam website atau berbagai sarana informasi lainnya
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(d) Mengoptimalkan website melalui pengembangan berbagai aplikasi yang dibutuhkan

dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat

sehingga dapat mendukung penerapan pemerintahan elektronik

(e) Membentuk forum konsultasi publik yang dapat menampung keterlibatan

masyarakat dalam perumusan kebijakan maupun pembuatan standar pelayanan

(f) Mengembangkan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat menjangkau seluruh

masyarakat

(g) Mengembangkan website yang interaktif serta berbagai infrastruktur yang

dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat mengakses website tersebut.

4.3 Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Penerapan prinsip akuntabilitas merupaakan salah satu prinsip governance yang

menekankan pada kemampuan aktor-aktor, baik pemerintah, swasta, maupun NGO untuk

mampu mempertanggungjawabkan  berbagai hal yang telah dikerjakannya. Hal ini dapat

dilihat dari beberapa indikator seperti halnya standar kinerja, penilaian laporan

akuntabilitas, hasil audit dan penerimaan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Dengan adanya standar kinerja, penilaian terhadap kinjera dan capaian pemerintah

akan semakin terukur dan mudah. Dua hal yang paling disoroti mengenai standar kinerja

adalah  perencanaan dan penganggaran. Dengan adanya standar kinerja pada perencanaan,

hal ini diharapkan mampu menjadi tolak kemampuan pemerintah dan capaian yang

dihasilkan. Sementara itu penganggaran akan menjelaskan resources yang akan dihabiskan

untuk mencapai hasil yang diingin. Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan

ketersediaan standar kinerja, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan dan

penganggaran.
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Grafik 4.10 Ketersediaan Standar Kinerja

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2015

Sebanyak 80% Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki standar kinerja

terkait perencanaan dan anggaran, sedangkan 20% tidak menjawab. Beberapa hal yang

perlu dicermati lebih jauh mengenai ini adalah penetapan standar kinerja harus sesuai

dengna resources yang dikeluarkan, target capaian tidak boleh timpang dengan anggaran

yang membiayai program. Sering kali target yang ditetapkan diawal lebih rendah daripada

resources dan kemampuan yang dimiliki oleh instansi, sehingga capaian di tiap tahunnya

selalu baik, akan tetapi masyarakat belum mendapatkan manfaatnya.

Untuk melihat akuntabilitas Pemerintah Kabupaten/Kota, Laporan Akuntabilitas dan

Kinerja Insatansi Pemerintah (LAKIP) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dapat menjadi salah satu rujukan.

Nilai LAKIP secara keseluruhan setidaknya dapat memberikan sedikit gambaran mengenai

perbandingan perencanaan dan capaian yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah hasil penilaian LAKIP yang diperoleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota yang menjadi responden dalam penelitian ini.
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Grafik 4.11 Penilaian LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2015

Grafik 4.8 menunjukan bahwa penilaian LAKIP yang diterima oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota mayoritas adalah CC atau cukup baik. Sementara itu hanya 1

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki nilai Baik. Hal ini memang tidak terlalu

mengejutkan, mengingat tiap tahunnya hanya sekitar belasan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota yang mampu mendapat nilai baik. Seperti halnya yang terjadi di tahun

2013, hanya terdapat 11 Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai B atau baik.

Sementara itu, terkait dengan anggaran, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiap

tahunnya mengeluarkan opini laporan keuangan setiap instansi pemerintah, termasuk

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Opini dapat sedikit menggambarkan

pertanggungjawaban penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan opini BPK atas laporan

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
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Grafik 4.12 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2015

Berbeda dengan nilai LAKIP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten/Kota, opini yang

diperoleh Pemerintah Kabupaten/Kota cenderung menunjukan hasil yang baik. Sejumlah

53,3% mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini terbaik

dari BPK, sedangkan 33,3% mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini

menunjukan suatu gambaran yang positif terhadap penggunaan anggara, meskipun

memang opini BPK hanya didasarkan pada laporan administrasi saja yang tidak menutup

kemungkinan terjadinya tidak pidanan korupsi dalam penggunaan anggaran. Belum lagi

sampai saat ini belum ada mekanisme penilaia efektifitas penggunaan anggaran.

Dari segi administratif, sebagai sisi akuntabilitas pemerintah dapat dilihat dari LAKIP

dan opini BPK, secara politik, pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

dapat dilihat dari penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LPJK). Kepala

Daerah setiap tahunnya menyampaikan LPJK di depan Dewan Perwakilah Rakyat Daerah.

Mengenai hal tersebut, berikut ini adalah grafik yang memperlihatkan penerimaan LPJK oleh

DPRD.
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Grafik 4.13  Penerimaan LPJK

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2015

Melihat pertanggungjawaban secara politis yang dilakukan pemerintah daerah

kepada Dewan Perwakilan Daerah, nampakanya tidak ada sentimen negatif pada

akuntabilitas pemerintah. Hampir seluruh LPJK dapat diterima oleh DPRD. Tren positif

akuntabilitas dari sisi politik memberikan pengaruh yang siginifikan dalam penilaian

akuntabilitas pemerintah. Stabilitas dan dukungan politik cenderung mendominasi penilaian

pertanggungjawaban pemerintah.

Secara keseluruhan, gambaran penerapan indikator-indikator dari prinsip transparansi

dapat menjadi penilaian akumulasi terhadap penerapan prinsip akuntabilitas. Ketersediaan

standar kinerja, opini BPK dan penerimaan LPJK yang memiliki kategori baik memberikan

pengaruh pada penerapan prinsip akuntabilitas secara keselurhan.
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Dari Grafik diatas terlihat bahwa mayoritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berada

pada kategori baik, yaitu sebanyak 73,3% sedangkan 20% berada pada kategori tidak baik.

Dari sisi kuantitas, ini merupakan hasil yang perlu disambut baik, namun masih banyak hal

yang perlu diperhatikan. Pertama, derajat akuntabilitas yang tidak jelas membuat

masyarakat sulit menuntut pertanggungjawaban pada pemerintah. kebijakan. Kedua,

simplifikasi terhadap penilaian akuntabilitas yang hanya berdasarkan laporan administratif.

Penerapan prinsip akuntabilitas yang baik sejatinya dapat tercermin dari

kemampuan pemerintah untuk dapat menjawab dan menyelesaikan pertanyaan masyarakat

terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, pelaksanaan prinsip akuntabilitas akan

membutuhkan dukungan dari pelaksanaan prinsip transaparansi. Dengan adanya

transparansi pemerintah terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran serta

dokumen penggunaan anggaran akan dapat memastikan keingintahuan masyarakat

terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah. Masyarakat yang tidak puas dengan informasi

yang dipublikasikan tersebut kemudian dapat mempertanyakannya kepada pemerintah.

Disinilah sesungguhnya akuntabilitas itu terlihat.

Akuntabilitas juga akan terkait dengan bagaimana pemerintah memiliki rencana

untuk memperbaiki birokrasi melalui sejumlah hal seperti penyusunan grand design dan

road map dari reformasi birokrasi, restrukturisasi organisasi, penyederhanaan proses bisnis

dan standar operasi pelayanan, penerapan sistem pengendalian internal, penyusunan

laporan keuangan yang akuntabel, serta penggunaan berbagai sistem aplikasi termasuk
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(d) Mengoptimalkan website melalui pengembangan berbagai aplikasi yang dibutuhkan

dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat

sehingga dapat mendukung penerapan pemerintahan elektronik

(e) Membentuk forum konsultasi publik yang dapat menampung keterlibatan

masyarakat dalam perumusan kebijakan maupun pembuatan standar pelayanan

(f) Mengembangkan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat menjangkau seluruh

masyarakat

(g) Mengembangkan website yang interaktif serta berbagai infrastruktur yang

dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat mengakses website tersebut.

4.4 Penerapan Prinsip Supremasi Hukum

Penerapan good governance memerlukan suatu kerangka hukum yang menjunjung

tinggi supremasi hukum. Supremasi hukum diperlukan agar segala bentuk pengambilan

kebijakan dan keputusan didasarkan pada hukum yang menjunjung nilai-nilai keadilan dan

egaliter. Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat dengan aturan yang

menjamin prinsip-prinsip lain dari good governace dilakasanakan oleh seluruh aktor

penyelenggara pemerintahan.

Melihat kondisi penegakan hukum di Indonesia, perilaku korupsi perlu mendapatkan

perhatian yang serius. Korupsi tidak hanya menjalar pada perlikau orang-perorang tapi

sudah menjadi bagian dari sistem yang buruk. Penguatan sistem pengawasan dan upaya

pencegahan sudah harus dipikirkan oleh Pemerintah Daerah. Harus ada mekanisme

pencegahan penyuapan, gratifikasi, pemberian uang pelicin dalam PBJ, rekrutmen pegawai,

promosi jabatan, pelayanan perizinan, dan pelayanan publik lainnya.
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Sumber: Olahan Data Peneliti, 2015

Dari grafik tersebut terlihat, lebih dari 50% atau sekitar 66,7% Pemerintah Daerah

Kabupaten Kota telah memiliki mekanisme pencegahan korupsi. Selain menetapkan

mekanisme dan prosedur pencegahan, langkah praktis dan strategis lainnya yang dapat

dilakukan adalah membangun kemitraan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

untuk mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran korupsi. Mengenai upaya tersebut,

berikut ini adalah grafik yang memperlihatkan persentasi Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota yang memiliki kerjasama dengan KPK.

Grafik 4.15 Kerjasama Kabupaten/Kota dengan KPK
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tidak memiliki dan 33,3% tidak menjawab. Tentu mekanisme pencegahan dan kerjasama

dengan KPK harus dilengkapi dengan sanksi tegas. Selain melalui jalur pengadilan, tersangka

korupsi di lingkungan pemerintahan harus mendapat sanksi administratif untuk dapat

mengurangi kewenangan dan memberikan pelajaran kepada pelaku tindak pidana korupsi di

lingkungan pemerintahan. Mengenai pemberian sanksi administrasi tersbeutm berikut ini

adalah grafik pemberian sanksi administratif.
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Grafik 4.16 Pemberian Sanksi Administratif

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2015
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penerapan prinsip supremasi hukum jauh di bawah persentase penerapan prinsip lainnya.

Hanya sebanyak 53% Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip

supremasi hukum dengan kategori baik, sementara itu 26,7% berada dalam kategori tidak

baik.

Selain itu, terkait masalah supremasi hukum ini, beberapa daerah juga menjalin

kerjasama dengan penegak hukum seperti kejaksaan dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Sehingga ketika ada penyimpangan atau ketidakpatuhan maka penegak

hukum ini yang akan membantu pemerintah daerah dalam melakukan upaya perbaikan

penyimpangan atau ketidakpatuhan tersebut.

Supremasi hukum juga akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh

mekanisme akuntabilitas yang memadai. Untuk itu beberapa hal yang disarankan untuk

dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam memastikan berjalannya prinsip akuntabilitas juga

dipandang sejalan dengan upaya penerapan prinsip supremasi hukum. Berbagai hal tersebut

diantaranya adalah:

(a) Mempublikasikan semua proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan

anggaran kedalam website atau berbagai sarana informasi lainnya

(b) Menyusun grand design dan road map reformasi birokrasi termasuk didalamnya

mencakaup berbagai langkah untuk melakukan restrukturisasi organisasi,

penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan standar pelayanan, penerapan

sistem pengendalian internal pemerintah

(c) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja yang akuntabel

(d) Mengoptimalkan website melalui pengembangan berbagai aplikasi yang dibutuhkan

dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat

sehingga dapat mendukung penerapan pemerintahan elektronik

(e) Membentuk forum konsultasi publik yang dapat menampung keterlibatan

masyarakat dalam perumusan kebijakan maupun pembuatan standar pelayanan

(f) Mengembangkan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat menjangkau seluruh

masyarakat

(g) Mengembangkan website yang interaktif serta berbagai infrastruktur yang

dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat mengakses website tersebut.
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4.5 Penerapan Good Governance

Dalam menerapakan prinsip-prinsip Good Govenance, khususnya partisipasi,

transparansi, akuntabilitas dan supremasi hukum, masing-masing Pemerintah Daerah

memiliki fokus dan strategi yang berbeda-beda. Perbedaan ini memunculkan ragam kualitas

dari masing-masing penerapan prinsip-prinsip governance. Selain itu, ada factual problems

dan theorytical problems yang turut memberikan pengaruh terhadap kualitas penerapan

goodgovernance.

Konsep good governance secara teoritis dikritik oleh para ahli. Farazmand (2004)

mengkritik konsep goodgovernance karena ketidakjelasan dan membawa nilai atau gagasan

normatif. Ketidakjelasan (vagueness) konsepsi good governance terjadi ketika gagasan

tersebut menyematkan beragam nilai dan indikator di dalamnya namun tidak mampu

menyertakan rumusan kebijakan yang jelas tentang bagaimana mewujudkan nilai dan

gagasan yang terkandung dalam konsep good governance tersebut.

“The concept is deficient in that it is vague in many ways and does carry highly

normative values that tend to enhance the dominant, imperialistic, and

globalizing elites’ political and economic interests while downgrading the

government traditions in developing nations” (Farazmand, 2004)

Ketidakjelasaan tersebut mempersulit negara-negara demokrasi baru untuk

mewujudnyatakannya dalam institusi dan proses tata kelola pemerintahan. Akibatnya,

perubahan yang terjadi hanya bersifat fomal-prosedural semata. Mark Bevir (2010) secara

lengkap mengumpulkan kritik-kritik terhadap konsep goodgovernance kedalam 3 kata,

vagueness, bias neo-liberalism, etnocentrism.

Kritik terhadap konsep good governanceyang bias paradigma neo-

liberalismdibuktikan dengan agenda-agenda kampanye good governance yang cenderung

mengarah pada mekanisme pasar. Hal ini akan membuat peran pemerintah berkurang dan

memberikan porsi yang luas kepada sektor swasta. Padahal, dalam konteks governance

peranan pemerintah bukan untuk dikurangi tetapi bertransformasi menuju peran fasilitator

dan mediator. Sementara itu, kritik atas ethnocentrism menegaskan para pengusung good

governance cenderung berasumsi akan berlakunya seperangkat nilai universal yang dapat

ditanamkan dan dikembangkan di berbagai belahan dunia. Padahal, nilai dan gagasan

merupakan konstruksi sosial yang memiliki keragaman pemahanan dan bentuk.
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Beberapa kritik tersebut juga terbukti dalam penerapan prinsip-prinsip

GoodGovernance di Indonesia. Bila dicermati secara mendalam, penerapan prinsip-prinsip

goodgovernance di tingkat pemerintahan daerah masih sangat kental dengan konstruksi

pemikiran pemerintah pusat. Pemerintah menetapkan beberapa standar yang

diterjemahkan dari prinsip-prinsip goodgovernance. Kualitas dari pelaksanaan program dan

inovasi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan goodgovernance akan sangat bergantung

pada kemampuan menterjemahkan prinsip-prinsip good governance, dukungan politik dan

birokrasi serta keberlanjutan kepemimpinan.

Partisipasi misalnya, hal yang paling mudah diklaim oleh Pemerintah Daerah dalam

penerapan partsipasi adalah Musrenbang (Musyawarah Pembangunan). Musyawarah

Pembangunan merupakan instrumen pemerintah pusat untuk menjaring partisipasi dari

tingkat Desa hingga Nasional. Instrumen ini juga dapat dipergunakan oleh Pemerintah

Daerah untuk menjaring partisipasi. Padahal, seperti yang banyak dikritisi oleh para

akademisi, efektifitas penjaringan aspirasi dan kualitas pelaksanaan dari Musrenbang akan

sangat bervariasi dan sangat tergantung pada Pemerintah Daerah.

Salah satu Pemerintah Daerah yang mampu menterjemahkan prinsip partisipasi

dengan  lebih komrehensif adalah Pemerintah Kota Mataram. Sejak tahun 2001, Kota

Mataram telah memiliki Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2001 Tentang Musyawarah

Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM). Pelaksanaan MPBM mencakup perencanaan,

informasi, pelaksanaan dan evaluasi. Upaya menjaring aspirasi dan melibatkan masyarakat

dalam kebijakan publik juga diperkuat dengan pembentukan Tim Kebijakan Publik. Tim

Kebijakan Publik terdiri dari tokoh masyarakat dan agama, akademisi, jurnalis dan LSM yang

difasilitasi oleh BAPPEDA Kota Mataram untuk melakukan pertemuan secara berkala dalam

rangka membahas permasalahan di Kota Mataram. Di sisi lain, harus diakui masih banyak

Pemerintah Daerah yang belum mampu menyodorkan hal lain, selain Musrenbang, untuk

menterjemahkan prinsip partisipasi sebagai uapaya melibatkan masyarakat dalam

perumusan kebijakan.

Melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan sebagai bentuk penerjemahan dari

prinsip partisipasi lebih mudah dipraktikan oleh Pemerintah Daerah, dibandingkan dengan

proses pembuatan kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari Grafik 4.3 yang memperlihatkan

bahwa hampir seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi responden

melibatkan masyawakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk
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pengawasan yang dominan dilakukan masyarakat adalah pengaduan. Bentuk pengawasan

ini dapat menjadi input bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja dan layanan yang

diselenggarakan oleh pemerintah.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan memliki

banyak model dan sudah diterapkan oleh beberapa Pemerintah Daerah.Kota Tangerang

membuat SMS Center Halo Walikota untuk menampung pengaduan dan saran dari

masyarakat. Kota Surakarta membuat unit layanan pengaduan yang di beri nama ULAS (Unit

Layanan Aduan Masyarakat Surakarta) dengan memanfaat ICT, berupa website dan media

sosial untuk menampung pengaduan dari masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Kota

Surakarta juga lakukan oleh Kabupaten Banyuwangi dengan memanfaatkan website serta

sms center.

Mengenai penerapan prinsip transparansi ini merupakan salah satu yang progresif.

Di tingkat nasional, sudah terdapat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, setiap

lembaga diamanatkan untuk menunjut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Penerjemahan di tingkat nasional mengenai prinsip transparansi juga tercermin dari

penerapan Open Goverment Indonesia (OGI)dengan salah satu programnya adalah Layanan

Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). LAPOR merupakan sebuah sarana aspirasi

dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta BUMN di Indonesia.

Langkah-langkah progresif di tingkat nasional ternyata sulit dilakukan di tingkat

Pemerintah Daerah. Berdasarkan Grafik 4.6, sebanyak 73,3% Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota telah memiliki mekanisme penangan keluhan, sementara itu 20% belum

memiliki dan 6,7% tidak menjawab. Belum semua Pemerintah Daerah menunjuk PPID dan

membuat unit pengelola informasi. Rendahnya kuantitas PPID disebabkan karena masih

rendahnya komitmen pimpinan badan publik mengenai pentingnya peran PPID,

keterbatasan kapasitas SDM pengelola informasi, sarana dan prasarana komunikasi.

Keterbatasan kapasitas dalam mengelola informasi dialami oleh beberapa Kabupaten/Kota,

seperti Kabupaten Deli Serdang dan Kota Ambon. Sementara itu, program LAPOR yang telah

berjalan 3 tahun masih berada pada level pilot project di Pemerintah Daerah dan belum

dapat dilaksanakan dan teritegrasi dengan seluruh Pemerintah Daerah.
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Masalah yang dihadapi merupakan masalah klasik yang tidak jauh berbeda dengan

penerapan PPID. Selain itu, ditambah dengan permasalahan utama dalam setiap program

yang memanfaatkan teknologi ICT, yaitu disintegrasi sistem ICT. Pemerintah Daerah

mengembangkan masing-masing metode dan model pengaduan masyarakat sehingga

tercipta banyaknya sistem-sistem pengaduan masyarakat dan sulit untuk diintegrasikan.

Permasalahan ini  bukannya tidak ada jalan keluar, ada alternatif yang dapat ditempuh,

seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dalam menampung aspirasi

masyarakat melalui berbagai motode dan model pengaduan masyarakat, Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi memberikan kewenangan pada PPID untuk untuk mengelola semua

metode dan model pengaduan masyarakat tersebut, baik program LAPOR maupun model

dan metode pengaduan lainnya. Meskipun memang dari segi teknis, masing-masing model

dan metode pengaduan tersebut tidak dapat diintegrasikan.

Terkait prinsip akuntabilitas, penerapan prinsip akuntabilitas di Indonesia

menggambarkan betapa sulitnya menerjemahkan dan memberikan tolak ukur terhadap

prinsip akuntabilitas. Mekanisme penilaian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah

umumnya masih sebatas pada penilaian dokumen. LAKIP, audit BPK, dan LPPD merupakan

sejumlah penilaian laporan dokumen penyelenggaraan pemerintah yang digunakan untuk

menilai penerapan akuntabilitas. Pemerintah Daerah akan sangat fokus terhadap penilaian-

penilaian yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Grafik 4.11 menunjukan bahwa penilaian LAKIP yang diterima oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota mayoritas adalah CC atau cukup baik. Sementara itu hanya 1

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki nilai Baik. Hal ini memang tidak terlalu

mengejutkan, mengingat tiap tahunnya hanya sekitar belasan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota yang mampu mendapat nilai baik. Seperti halnya yang terjadi di tahun

2013, hanya terdapat 11 Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai B atau baik. Sementara

itu, terakit dengan anggaran, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiap tahunnya mengeluarkan

opini laporan keuangan setiap instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota. Opini dapat sedikit menggambarkan pertanggungjawaban penggunaan

anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berbeda dengan nilai LAKIP yang diperoleh Pemerintah Daerha Kabupaten Kota, opini

yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Grafik 4.12 cenderung

menunjukan hasil yang baik. Sejumlah 53,3% mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian
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(WTP) yang merupakan opini terbaik dari BPK, sedangkan 33,3% mendapatkan opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menunjukan suatu gambaran yang positif terhadap

penggunaan anggara, meskipun memang opini BPK hanya didasarkan pada laporan

administrasi saja yang tidak menutup kemungkinan terjadinya tidak pidana korupsi dalam

penggunaan anggaran. Terlebih lagi, penialai tersebut hanyalah berdasarkan kesesuaian

presedural dan tidak terkait dengan efektifitas penggunaan anggaran.

Pemerintah Daerah sangat fokus terhadap penilaian-penilaian tersebut hingga sering

kali lupa bahwa prinsip akuntabilitas sesungguhnya menyematkan “answerability” atau

kemampuan menjawab dari penerima mandat, yaitu Pemerintah Daerah, kepada pemberi

mandat, yaitu rakyat atau masyarakat. Answerability Pemerintah Daerah hanya difokuskan

pada penilaian-penilaian pemerintah pusat, padahal Pemerintah Daerah juga wajib

menjelaskan mengenai berbagai permasalahan yang ada kepada masyarakat. Hal ini dapat

dimulai dari hal-hal yang sebenarnya simpel, seperti halnya penjelasan kepada masyarakat

mengenai terhambatnya pembangunan, kenaikan harga serta kebijakan-kebijakan yang

diambil oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, yang juga penting adalah mengenai jawaban

atas berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Pemerintah Daerah tidak

seharusnya berhenti pada penampungan keluhan tapi juga pemberian jawaban dan  tindak

lanjut dari keluhan-keluhan tersebut. Jawaban dan keluhan tersebut harus diterima oleh

setiap masyarakat yang mengadukan keluhan tersebut melalui berbagai metode dan model

pengaduan masyarakat.

Terkait dengan penerapan supremasi hukum, ada dua aspek penting yang perlu

ditekankan melihat konteks kekinian Indonesia. Pertama, supremasi hukum harus berujung

pada pemberian kepastian mengenai penjaminan hak-hak masyarakat dalam proses

kebijakan dan pelayanan publik. Supremasi hukum diperlukan agar segala bentuk

pengambilan kebijakan dan keputusan didasarkan pada hukum yang menjunjung nilai-nilai

keadailan dan egaliter sehingga kebijakan publik yang dibuat dan pelayanan publik yang

diselenggarakan berorientasi pada masyarakat. Faktanya, harus diakui penjaminan hak-hak

masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pelayanan publik masih samar. Hukum

memang menuliskan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap proses pembuatan

kebijakan dan pelayanan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa setiap stekholder dalam

kebijakan memiliki porsi keterlibatan yang berbeda-beda dan masyarakat selalu mendapat
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porsi yang kecil. Permasalahan ini tidak hanya cukup dengan penjaminan hak keterlibatan,

akan tetapi hukum harus menjamin masyarakat dimampukan untuk berparisipiasi.

Kedua, supremasi hukum harus mampu memberantas perilaku korupsi di tubuh

biorkrasi.Melihat kondisi penegakam hukum di Indonesia, perilaku korupsi perlu

mendapatkan perhatian yang serius. Korupsi tidak hanya menjalar pada perlikau orang-

perorang tapi sudah menjadi bagian dari sistem yang buruk. Penguatan sistem pengawasan

dan upaya pencegahan sudah harus dipikirkan oleh Pemerintah Daerah. Harus ada

mekanisme pencegahan koruspi dalam penyediaan barang dan jasa, rekrutmen pegawai,

promosi jabatan, pelayanan perizinan, dan pelayanan publik lainnya.

Empat prinsip yang telah dibahas, sejatinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Transparansi dan akuntabilitas dapat terlaksana apabila masyarakat berpartisipasi dalam

melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan seluruh stakeholders,

baik pemerintah, masayarakat dan swasta, memiliki komitmen yang sama untuk mematuhi

hukum yang telah dibuat bersama. Dengan demikian, penerapan-penerapan prinsip tersebut

akan saling beririsan satu sama lain dan diterjemahkan dalam sebuah program maupun

layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Kualitas program maupun layanan publik

tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan dan kreativitas Pemerintah Daerah

dalam menerjemahkan prinsip-prinsip good governance menjadi sebuah layanan publik yang

berorientasi pada masyarakat.
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BAB 5

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan dalam

penerapan prinsip tata kepemerintahan yang baik di berbagai Daerah yang dikaji. Secara

umum, apabila melihat hasil kuesioner yang disebarkan maka pelaksanaan prinsip-prinsip

tata kepemerintahan yang baik sudah relative baik meskipun masih terdapat berbagai

permasalahan yang dihadapi.

5.2 Rekomendasi

Dari hasil pembahasan dan analisis terhadap kondisi yang terjadi, terdapat sejumlah hal

yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam memastikan berjalannya prinsip partisipasi,

transparansi, akuntabilitas dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah diantaranya:

(e) Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga

dapat melakukan partisipasi secara memadai

(f) Membentuk forum konsultasi publik yang dapat menampung keterlibatan

masyarakat dalam perumusan kebijakan maupun pembuatan standar pelayanan

(g) Mengembangkan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat menjangkau seluruh

masyarakat

(h) Mengembangkan website yang interaktif serta berbagai infrastruktur yang

dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat mengakses website tersebut

(i) Pembentukan pusat pelayanan infromasi dan dokumentasi serta berbagai sarana

pendukung yang dibutuhkannya

(j) Perlu adanya sosialisasi yang memadai untuk membangun kesadaran masyarakat

termasuk dengan melibatkan pihak media massa

(k) Mempublikasikan semua proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan

anggaran kedalam website atau berbagai sarana informasi lainnya

(l) Mengoptimalkan website melalui pengembangan berbagai aplikasi yang dibutuhkan

dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat

sehingga dapat mendukung penerapan pemerintahan elektronik



43

(m)Menyusun grand design dan road map reformasi birokrasi termasuk didalamnya

mencakaup berbagai langkah untuk melakukan restrukturisasi organisasi,

penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan standar pelayanan, penerapan

sistem pengendalian internal pemerintah

(n) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja yang akuntabel
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