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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu  

 Pada penelitian ini penulis memaparkan beberapa referensi dari 8 

penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melakukan penyusunan 

penelitian. 

 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti, 

Tahun, dan Judul 

Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

 

Perbandingan 

1 Yulita Anida 

Almas (2020) 

 

Dengan judul 

Implementasi  Good 

Governance dan 

Single Window 

dalam 

Meningkatkan 

Kinerja Organisasi 

UPTSA Siola 

Hasil dari penelitian 

tersebut menjelaskan 

bahwa Unit Pelayanan 

Terpadu Satu Atap Siola 

Kota Surabaya sudah 

mengimplementasikan 

dengan cukup baik 

beberapa prinsip menurut 

United Nations 

Development Program 

(UNDP) dengan dibantu 

oleh maklumat pelayanan 

dan fasilitas sarana pra 

sarana yang sudah 

disediakan. Proses 

implementasi e-

government single 

window telah terealisasi 

sesuai tujuan organisasi, 

didukung dengan adanya 

sosialisasi mengenai 

program tersebut, 

kemampuan program  

yang bisa 

menghubungkan antara 

organisasi perangkat 

Persamaan penelitian 

ini yakni dalam hal 

menguji tantang 

implementasi  prinsip-

prinsip good 

governance dalam 

meningkatkan kinerja 

organisasi         publik. 

Perbedaannya terletak 

pada objek penelitiann 

yaitu di Unit 

Pelayanan Terpadu 

Satu Atap Siola Kota 

Surabaya dengan 

kantor bagian 

administrasipemerinta

han dan otonomi 

daerah pemerintah 

Kota Surabaya. 
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daerah yang satu dengan 

perangkat daerah yang 

lain, serta beberapa nilai 

yang dianggap penting 

dalam hal meningkatkan 

kinerja organisasi 

pelayanan publik yang 

bersangkutan. Namun 

masih ada beberapa 

warga yang masih 

memilih pelayanan tatap 

muka secara langsung. 

Meningkatnya jumlah 

berkas yang masuk dan 

terselesaikan dengan 

cepat menandakan bahwa 

implementasi prinsip-

prinsip good governance 

telah dilaksanakan 

dengan baik. 

 

2 Adam Surya 

Pramudya, Nurul 

Zuriah dan Rohmad 

Widodo (2018). 

Implementasi 

Konsep Good 

Governance dalam 

mewujudkan 

kesejahteraan Sosial 

di Desa Landungsari 

Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang 

Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini yang 

dilakukan dengan cara 

observasi dan wawancara 

dengan beberapa 

informan menghasilkan 

kesimpulan bahwa 

konsep good governance 

telah diimplementasikan 

dengan baik oleh 

pemerintah desa 

Landungsari. Faktor-

faktor pendukung 

berhasilnya implementasi 

konsep tadi adalah 

kemampuan dan 

kompetensi pegawai 

Penelitian ini diambil 

karena memiliki 

persamaan pada 

implementasi good 

governance pada 

organisasi publik 

dengan menggunakan 

teknik pengumpulan 

data berupa observasi 

dan wawancara  dalam 

meningkatkan kinerja 

organisasi publik. 

Perbedaan dari 

penelitian ini terletak 

pada objek yang di 

teliti. 
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disitu. Semakin baik 

kemampuan maupun 

kompetensi dari pegawai 

maka berdampak kepada 

kualitas pelayanan yang 

baik juga, sedangkan 

faktor penghambatnya 

adalah kedisiplinan dari 

aparatur desa tersebut. 

Dari hasil observasi bisa 

disimpulkan bahwa 

tingkat kedisiplinan dari 

perangkat desa 

Landungsari terbilang 

masih rendah dan ada 

juga pegawai yang tidak 

hadir di kantor pada jam 

kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Sri Astuty, Yuanita 

Setyastuti, Novaria 

Maulina, dan Lalita 

Hanief (2017). 

 

Analisis Fungsi dan 

Peran Humas dalam 

Upaya 

Implementasi Good 

Governance  

Hasil penelitian yang 

dihasilkan adalah di 

dalam implementasi good 

governance pada bagian 

Humas Sekretariat 

Daerah Kota Banjarmasin 

masih terbatas di dalam 

mengimplementasikan 

peran sebagai fasilisator 

komunikasi dan teknisi. 

Persamaan penelitian 

ini adalah sama sama 

membahas tentang 

permasalahan yang 

terjadi di birokrasi 

publik khususnya pada 

sumber daya 

manusianya. 

Sedangkan 

perbedaannya terletak 
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(Studi pada bagian 

humas sekretariat 

daerah Kota 

Banjarmasin) 

Hal tersebut menunjukan 

bahwa masih kurangnya 

sumber daya manusia di 

Humas Sekretariat 

Daerah Kota Surabaya 

karena banyak dari 

aparatur yang tidak 

berlatar belakang 

pendidikan ilmu 

komuniksi. Humas dalam 

hal penyelenggaraan 

pemerintahan setidaknya 

harus memiliki salah satu 

latar belakang pendidikan 

seperti sarjana ekonomi, 

sosial politk,  dan hukum 

agar mereka paham peran 

mereka di dalam Humas 

Sekretariat Daerah Kota 

Surabaya. Oleh sebab itu 

aparatur di organisasi 

tersebut perlu 

mendapatkan wawasan 

atau pelatihan-pelatihan 

tentang hubungan 

masyarakat dan harus 

diimplementasikan secara 

langsung di lapangan. 

Peneliti memberikan 

saran yaitu dengan 

mengadakan sosialisasi 

dan pelatihan kepada 

aparatur negara agar bisa 

meningkatkan 

kemampuan soft skill 

para aparatur sehingga 

kinerjanya di dalam 

proses penyelenggaraan 

pada informan atau 

narasumber dan juga 

objek penelitiannya 
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pemerintahan menjadi 

baguss dan berkualitas. 

4 Sari (2020) 

 

Implementasi Good 

Governance dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Daerah di Kota 

Bukittinggi 

Menurut hasil penelitian 

dan pembahasan yang ada 

dapat disimpulkan dan 

dijelaskan bahwa 

implementasi Good 

Governance  dalam 

penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah di 

Kota Bukittinggi  

berlangsung cukup efektif 

dan efisien pada  DPRD 

yang juga termasuk 

lembaga legislatif  daerah 

serta dinas-dinas maupun 

badan-badan selaku 

organisasi publik 

pelaksana teknis daerah. 

Permasalahan yang 

dialami saat implementasi  

good governance di 

Pemerintahan Daerah 

Kota Bukittinggi terletak 

pada sumber daya 

manusia yang kurang 

cakap di dalam 

pekerjaannya, sarana dan 

prasarana yang kurang 

memadai, perda-perda 

yang belum terealisasi 

secara keseluruhan dalam 

hal pelayanan publik. 

Sedangkan di DPRD 

yaitu kendala 

kelembagaan, kendalam 

sdm, kendala anggaran 

yang mengakibatkan 

Persamaan penelitian 

ini adalah sama-sama 

meneliti mengenai 

implementasi good 

governance pada 

organisasi publik. 

Perbedaannya pada 

objek penelitian. 
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ketidakmaksimalan 

anggota dprd dalam 

pencapaian kerja. 

5 Fadly Tamawiwi, 

Johny Lumolos, 

Gustaf Undap. 

(2017) 

 

Implementasi Good 

Governance dalam 

Meningkatkan 

Kinerja Pegawai di 

Kantor Kecamatan 

Rainis Kabupaten 

Talaud. 

Penelitian ini menguji 

tentang implementasi 

good governance 

terhadap kinerja pegawai 

di kantor kecamatan 

Rainis Kabuppaten 

Kalaud. Setelah 

melakukan observasi 

maupun wawancara pada 

objek penelitiannya, di 

dapat beberapa data yang 

menghasilkan kesimpulan 

sebagai berikut : 

pelaksanaan akuntabilitas 

di kantor kecamatan 

masih belum 

terimplementasikan 

dengan maksimal 

dikarenakan masih ada 

beberapa pegawai yang 

tidak taat pada perintah 

atasan, pertanggung 

jawaban juga tidak ada, 

dan kurangnya laporan 

kerja. Segi transparansi 

kerja pegawainya, di 

dalam pembuatan 

laporan-laporan perihal 

kinerja sub bagian sampai 

dengan kepala tidak 

transparan dilaksanakan. 

Untuk responsivitas, dari 

pegawainya sendiri masih 

belum cepat dalam 

menanggapi keluhan 

Persamaan penelitian 

ini yakni sama 

mengukur kinerja 

pegawai organisasi 

publik melalui 

implementasi good 

governance. 

Perbedaannya adalah 

pada objek penelitian. 
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yang diajukan oleh 

masyarakat dan juga ada 

beberapa pegawai yang 

tidak segera 

melaksanakan perintah 

dari atasan yang berakibat 

urusan tadi tidak 

terselesaikan tepat waktu. 

Terakhir yakni 

pelaksanaan equality di 

Kntor Kecamatan Rainis 

belum sepenuhnya 

maksimal terlaksanakan, 

terlihat masih banyak 

pegawai yang masih irih 

terhadap partner kerjanya 

terkait dengan beban 

kerja yang sedang 

diemban.  

6 Apri Dwi Astuti dan 

Arinal Muna (2019) 

 

Implementasi Good 

Governance Pada 

Kementrian 

Pekerjaan Umum 

dan Perumahan 

Rakyat Bidang 

Sumber Daya 

Kelitbangan. 

Hasil riset pada penelitian 

ini menunjukkan bahwa 

praktik good governance 

sudah terbukti diterapkan 

dengan cukup baik oleh 

satuan kerja yang berada 

di wilayah Pusjatan 

Bidang Sumber Daya 

Kelitbangan – 

Kementrian Perumahan 

Umum dan Perumshsn 

Rakyat. Berdasarkan 

konsep good governance 

menurut (Anggara, 2016) 

sudah terimplementasikan 

dengan baik mulai dari 

segi akuntabilitas, aturan 

hukum, transparansi dan 

juga keterbukaan. 

Penelitian ini memiliki 

persamaan yakni pada 

kajian tentang 

implementasi good 

governance pada suatu 

organisasi publik. 

Perbedaannya pada 

objek penelitiannya. 
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Sehingga pelaksanaan 

tata kelola pemerintahan 

berjalan dengan bagus 

yang akhirnya konsep 

good governance bisa 

terwujud. 

7 Fitria Andalus 

Handayani, 

Muhammad Ichsana 

Nur (2019) 

 

Implementasi Good 

Governance di 

Indonesia. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

konsep good governance 

mendapat banyak 

komentar positif maupun 

negatif dalam proses 

implementasinya, salah 

satu kritik yang ada 

adalah kurangnya kontrol 

atau monitoring 

implementasi good 

governance pada para 

aparatur pemerintahan di 

Indonesia. Bukan hanya 

itu saja, pada penerapan 

konsep good governance 

seringkali dipaksakan di 

beberapa daerah padahal 

asas atau prinsipnya tidak 

sesuai dengan kebiasaan 

yang adadi daerah 

tersebut. Di Indonesia 

sendiri juga terdapat 

permasalahan seperti 

reformasi birokrasi yang 

kurang baik, masih 

terjadinya tindakan 

Korupsi Kolusi 

Nepotisme (KKN) yang 

dilakukan oleh aparatur 

pemerintah itu sendiri.dan 

kurangnya partisipasi 

Persamaan penelitian 

ini adalah sama sama 

mengangkat terkait 

implementasi konsep 

good governance di 

Indonesia. Bedanya di 

penelitian terdahulu ini 

fokusnya masih secara 

umum, sedangkan 

peneliti ingin berfokus 

di Pemerintah Kota 

Surabaya. 
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masyarakat  dalam proses 

penyelenggaraan 

pemerintahan di 

Indonesia itu sendiri. 

8 Neneng Siti 

Maryam (2017) 

 

Mewujudkan Good 

Governance Melalui 

Pelayanan Publik. 

Hasil penelitian ini bisa 

dilihat bahwa 

penyelenggaraan 

pelayanan publik di 

Indonesia adalah semua 

organ negara seperti 

Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah 

(Provinsi, Kabupaten, 

Kota). Salah satu faktor 

yang mempengaruhi tidak 

berjalannya pelayanan 

publik yang baik adalah 

masalah struktural 

birokras yang 

menyangkut 

pengganggaran untuk 

pelayanan publik yang 

biasanya di selewengkan 

oleh para birokrat, selain 

itu ada pula faktor dari 

perilaku buruk dari para 

birokrat publik yang tidak 

mencerminkan perilaku 

melayani melainkan 

bersikap tidak ramah 

kepada msayarakat yang 

ingin dilayani. Kondisi 

birokrasi di Indonesia 

saat ini tidak saesuai 

dengan tuntutan 

organisasioanl yang baru, 

di departemen 

pemerintahan yang paling 

Perbedaan penelitian 

ini adalah pada 

pembahasan yang 

diambil yaitu pada 

pengelolaan anggaran 

saat pelaksanaan 

pelayanan publik, 

sedangkan pada 

penelitian yang di 

angkat ini berfokus 

pada penerapan semua 

prinsip yang ada di 

dalam konsep good 

governance.  

Persamaan penelitian 

ini adalah sama sama 

mengangkat mengenai 

penerapan konsep 

good governance pada 

pemerintahan di 

Indonesia. 
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rendah, para birokrat 

hanya mengutamakan 

proses dan masukan 

bukan hasil. Oleh karena 

itu yang selalu 

diperhatikan para birokrat 

adalah jangan sampai ada 

sisa pada akhir atahun 

buku. 

 

 Dari 8 penelitian dahulu yang saya ambil diatas terlihat bahwa 

persamaannya adalah sama sama mengangkat tema terkait konsep good 

govenance di Negara Indonesia. Ada beberapa hasil penelitian diatas yang 

menunjukan bahwa permasalahan yang ada di pemerintahan di Indonesia 

adalah pada segi transparansi, partisipasi masyarakat maupun 

akuntabilitas dari para aparatur pemerintah yang masih kurang dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal ini menjadi masalah 

yang penting untuk dikaji ulang karena di Indonesia sendiri adalah negara 

demokratis yang setiap penyelenggaraan pemerintahan harus melibatkan 

rakyat. Kemudian untuk perbedaannya terletak pada objek penelitian yang 

diambil, dari ke 8 penelitian tidak ada yang meneliti pada objek yang akan 

di teliti oleh peneliti yakni kantor bagian administrasi pemerintahan dan 

otonomi daerah Pemerintah Kota Surabaya. Selama ini peneliti juga sudah 

mencari penelitian di objek tersebut, namun masih belum menemukan 

penelitian dengan objek yang sama. Dengan adanya penelitian ulang 

diharapkan bisa menjadi evaluasi atau acuan untuk para birokrasi 

pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance agar 

tercipta tata kelola pemerintahan yang baik baik di tingkat daerah maupun 

tingkat pusat di Negara Indonesia.   

 

2.2. Landasan Teori 

 
2.2.1. Good Governance 

 Governance  adalah sebuah  mekanisme, praktek maupun tata cara 

pemerintahan dalam hal mengatasi masalah yang sedang terjadi di 

masyarakat atau bisa disebut masalah publik. Pada konsep 

governance pemerintah adalah salah satu aktor di dalam 

penyelenggaraan dari konsep tersebut dan juga tidak selalu 
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menjadikan mereka sebagai aktor penentu, karena ada 2 aktor lagi 

yakni masyarakat dan pihak swasta yang akhirnya bisa disebut 

sebagai wujud dari tata pemerintahan yang baik (good governance). 

Governance menurut World Bank dalam Mardiasmo (2004:23) [12] 

memberikan definisi sebagai berikut : 

“The way state power is used in managing economic and social 

resources for development of society” (cara kekuasaaan yang 

berfungsi  dalama hal pengelolaan berbagai sumber daya sosial dan 

ekonomi untuk pengembangan masyarakat). 

  Sementara itu menurut United Nation Development 

Program (UNDP) dalam Renyowijoyo Muindro (2010) 

mendefinisikan good governance adalah: 

“The exercise of political, economic and administrative authority to 

manage a nation’s affair at all levels.” 

  Kutipan diatas dapat diartikan bahwa good governance 

lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrasi 

dalam pengelolaan Negara. 

 

Menurut Zullcarnain (2002:21)[21] good governance yaitu : 

“Sesuatu hal baru bagi masyarakat yang ada di Indonesia, 

dimana implementasi dari teori ini sering bahkan selalu 

bergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam 

hal pencapaian dua tujuan yaitu : pemerintah yang bersih dan 

demokratis. Dikatakan juga bahwa terjadinya krisis 

penyebabnya kebanyakan dari adanya penyimpangan dan 

penyalahgunaan kekuasaan yang telah merusak jalannya 

penyelenggaraan negara dan berbagai hal dalam kehidupan 

masyarakat. Sejak era reformasi dimulai konsep ini masuk ke 

dalam progres pemulihan ekonomi di Indonesia. Inti dari 

konsep ini adalah  rule of law dengan elemen transparansi, 

akuntabilitas,  fairness, dan responbility.”  

 

Kemudian menurut Dwi Payana (2003:47) [1] dalam buku 

Membangun Good Governance, good governance diartikan sebagai : 

“Konsep ini bisa diartikan dengan “kepemerintahan yang 

baik”. Ada juga yang menyebutkan sebagai “tata 

pemerintahan yang baik” dan ada juga yang mengartikannya 

sebagai “sistem pemerintahan yang baik”. Setelah itu 

dipaparkan pula mengenai istilah “governance” sebagai 



18 

 

proses penyelenggaraan kekuasaan negara di dalam 

melaksanakan publik good and service. Sehingga dengan 

demikian good governance diartikan sebagai penyelenggaraan 

pemerintah yang bertanggung jawab dan solid, serta efektif 

dan efisien dengan tetap menjaga kerjasama maupun interaksi 

yang konstruktif di anatara domain-domain pemerintah, sektor 

swasta dan masyarakat”.  

 

2.2.2. Prinsip-Prinsip Good Governance  

   Lembaga Administrasi Negara menyebutkan pengertian 

good governance adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang 

solid dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan, 

efisien dan efektif dengan menjaga sinergi anatara pihak pemerintah, 

swasta, masyarakat. 

  Berdasarkan definisi tersebut UNDP (dalam Nugroho, 

D,2003;Mardiasmo,2002;LAN,2000) memaparkan bahwa, 

karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan di dalam 

implementasi good governance mencakup tentang beberapa poin 

sebagai berikut : 

1) Partisipasi Masyarakat (participation) 

Dalam pengambilan sebuah keputusan masyarakat selalu 

dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung 

melalui perantara lembaga perwakilan rakyat yang dapat 

menyalurkan aspirasi mereka. Pada prinsip ini mendorong 

agar semua elemen masyarakat bisa menyuarakan haknya 

dalam hal pengambilan keputusan baik melalui lembaga 

perwakilan maupun yang telah ditetapkan. Adanya 

keterlibatan masyarakat akan menghasilkan pemikiran yang 

demokratis pada suatu pemerintahan. 

2) Tegaknya Supremasi Hukum (rule of law) 

Penegakan hukum yang ada harus adil dan dilaksanakan 

tanpa pandang bulu, dengan artian tidak ada satupun yang 

diistimewakan karena semua harus sama di mata hukum. 

Prinsip ini mengandung hukum mengenai hak asasi manusia. 

3) Transparansi (transparation) 

Transparansi yang dimaksud adalah adanya keterbukaan 

informasi kepada masyarakat. Informasi disini berkaitan 

dengan semua hal tentang kepentingan publik yang 
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dibutuhkan oleh mereka yang membutuhkan informasi 

tersebut. Adanya transparansi ini bertujuan agar terciptanya 

kepercayaan publik kepada pemerintah mengenai informasi 

yang ada. 

4) Daya Tanggap (responsiveness) 

Organisasi-organisasi publik seharusnya tepat dan tanggap 

dalam hal melakukan pelayanan kepada masyarakat agar 

tercipta suatu pelayanan yang baik dan berkualitas. 

5) Berorientasi pada Konsensus (consensus orientation) 

Tata pemerintahan yang baik adalah tata pemerintahan yang 

berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dalam artian 

pemerintah harus bisa menjembatani kepentingan-

kepentingan yang berbeda demi terbangunnya kepuasan 

semua elemen masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan. 

6) Kesetaraan (equity) 

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bisa 

memberikan kesempatan bagi setiap warga masyarakat 

dalam hal mensejahterakan kehidupannya. 

7) Efektifitas dan Efisiensi (efficiency and efectiveness) 

Aparatur pemerintah harus bisa mencapai tujuan dengan 

tepat dengan meminimalisir baik dari sumber daya maupun 

waktu yang ada.   

8) Akuntabilitas (accountabiulity) 

Para aparatur negara maupun organisasi publik harus bisa 

bertanggung jawab atas semua keputusan maupun tindakan 

yang telah diambil maupun dilaksanakan kepada masyarakat 

dan pihak-pihak yang bersangkutan. 

9) Visi Strategis (strategic vision) 

Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki tujuan 

yang jelas terhadap masa depan bangsa ini agar terealisasi 

tata pemerintahan yang baik. 

 

2.2.3. Indikator Prinsip-Prinsip Good Governance  

  Pada implementasi prinsip-prinsip good governance 

tentunya harus ada sebuah ukuran atau batasan untuk mengetahui 

mengapa prinsip tersebut dikatakan sudah diterapkan dengan baik. 

Berikut adalah beberapa indikator menurut (PKP2A/LAN, 2009)[14]: 
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1) Partisipasi  

a) Keterlibatan masyarakat terhadap perumusan 

kebijakan. 

b) Masyarakat ikut terlibat pada monitoring 

penyelenggaraan pemerintahan.  

2) Taat Hukum 

a) Implementasi penegakan hukum. 

b) Adanya dasar hukum yang berlaku. 

3) Transparansi 

a) Adanya akses bagi publik untuk mengakses 

informasi.  

b) Kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi. 

4) Daya Tanggap 

a) Kejelasan prosedur pengaduan. 

b) Kecepatan dalam menanggapi pengaduan. 

5) Berorientasi pada Konsensus 

a) Berkembangnya ekonomi di kalangan masyarakat. 

b) Terjaminnya kompetisi yang sehat di tiap elemen. 

6) Kesetaraan 

a) Terjaminnya pelayanan untuk semua orang. 

b) Kualitas pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan 

yang tidak diskriminatif. 

7) Efektivitas dan Efisiensi 

a) Ketepatan dalam memberikan pelayanan, 

perlindungan maupun pemberdayaan masyarakat. 

b) Tingkat efisiensi jalannya pemerintahan. 

8) Akuntabilitas 

a) Tanggung jawab terhadap anggaran yang 

dikeluarkan. 

b) Pertanggungjawaban atas kinerja aparatur. 

9) Visi Strategis 

a) Kejelasan tujuan yang berfokus pada pembangunan 

daerah sesuai rencana yang sudah disusun. 

b) Konsistensi kebijakan dalam hal perwujudan visi dan 

misi organisasi. 

 

2.2.4. Tujuan Good Governance  

  Tujuan Good Governance menurut Kurniawan (2005 : 12),  
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sebagai berikut: 

“Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang 

solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif 

dengan menjaga keterkaitan koordinasi yang konstruktif di 

antara elemen-elemen negara, sektor swasta dan masyarakat” 

Oleh karena itu tolak ukur tercapainya tujuan dari konsep good 

governance bisa dilihat dari masyarakatnya yang makmur dan 

sejahtera. Penerapan konsep good governance bukanlah perkara 

yang mudah, karena banyaknya hambatan-hambatan yang diterima 

oleh para penyelenggara dalam hal mewujudkan konsep ini, 

diantaranya yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaksana 

itu sendiri seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan 

dengan tujuan untuk menguntungkan dan mementingkan 

kepentingan mereka pribadi. Maka dari itu untuk mewujudkan 

penerapan konsep good governance dalam tata kelola pemerintahan 

yang baik harus melibatkan antara pemerintah maupun masyarakat 

di negara tersebut, tidak lupa dengan sektor swasta juga. Pemerintah 

sebagai pelaksana, sektor swasta sebagai pembantu, kemudian 

masyarakat berfungsi sebagai aktor yang memonitoring dari jalannya 

pemerintahan di suatu negara. Jadi ketiga aktor tadi harus bisa 

bekerja sama dalam hal perwujudan konsep good governance.  
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2.3. Kerangka Pemikiran 

 

    Gambar 2.1 

        Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Penerapan prinsip good governance pada kantor bagian administrasi 

pemerintahan dan otonomi daerah Pemerintah Kota Surabaya. 

UNDP memaparkan 

(dalamNugroho,D,2003;Mardiasmo,2002;LAN,2000) 

sebagai berikut : 

 

1) Partisipasi masyarakat 

2) Tegaknya supremasi hukum 

3) Transparansi 

4) Daya Tanggap 

5) Berorientasi pada konsensus 

6) Kesetaraan 

7) Efektivitas dan efisiensi 

8) Akuntabilitas 

9) Visi Strategis 

 

Bertujuan untuk menjadikan administrasi publik lebih dekat dengan 

masyarakat dengan berpartisipasi menyuarakan pendapat dan mengurangi 

penyelewengan anggaran dan memastikan bahwa keputusan dan proses 

pelaksanaannya terbuka dan mudah dimengerti 


