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Abstract 

 
Implementation of good governance in some countries has expanded from 1980, and in Indonesia known good 
governance start over in 1990 as an important discourse that emerged in the various discussions, discussions, 
research, and seminars, both for the government, private business, and within the community, including 
academics.  
Therefore, one of the efforts made in order to achieve good governance professional apparatus in order to 
demonstrate the capacity, as well as the identity of the hidden potential that exists in each apparatus became an 
important food for thought in human resource development, especially in local government at the moment. 
Apparatus is required to maximize its potential capacity, then applied directly to the principal ketugasan and 
their function as being a customer or waitress who is responsive to the desires, needs or the needs of its customers 
both internal and external 
 
Key word: good governance, capacity building of government apparatus. 
 
 
 

Pendahuluan 
 

Isu Governance mulai memasuki arena 
perdepatan pembangunan di Indonesia didorong 
oleh adanya dinamika yang menuntut 
perubahan, baik di lingkungan pemerintah 
dunia usaha swasta maupun masyarakat. 
Peran pemerintah sebagai pembangun maupun 
penyedia jasa pelayanan dan infrastuktur akan 
bergeser menjadi badan pendorong terciptanya 
lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak 
lain di komunitas dan sektor swasta ikut untuk 
aktif melakukan upaya tersebut.  

Keterbatasan dan kelemahan pemerintah 
serta perkembangan lingkungan global 
berujung pada ketidakpercayaan masyarakat 
kepada pemerintah sekaligus menunjukan 
adanya gejala kegagalan pemerintah dalam 
mengelola pembangunan nasional di berbagai 
sektor. Kegagalan pemerintah dipicu pula oleh 
penyala gunaan wewenang aparatur 
pemerintah, sentralistik, top-down, selforiented, 
monopolistik, tidak efektif dan tidak efisien, 
represif dan kurang peka terhadap  aspirasi 
masyarakat yang mendorong suburnya praktik 
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).  

Variabel ini berkembang dalam pola 
interaksi antara pemerintah dengan swasta dan 
masyarakat sehingga terbentuk pola 
kepemerintahan yang buruk. Pemerintah yang 

baik dan bersih pada umumnya terjadi pada 
masyarakat yang memiliki kontrol sosial efektif 
yang merupakan ciri masyarakat demokratis di 
mana kekuasaan pemerintahannya terbatas 
dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang dan 
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).  Realitas 
tersebut mengakibatkan perubahan paradigma 
hubungan antara pemerintah, swasta dan 
masyarakat, yaitu bagaimana melakukan 
perubahan cara pengelolaan jalannya 
pemerintahan dan pembangunan di satu sisi 
dan sisi lain berkaitan dengan berbagai upaya 
menangani apa yang harus diatur.  
Pada reformasi yang diawali dengan pergantian 
kepemimpinan nasional pemerintah melakukan 
perubahan paradigm dari government ke 
governance dan yang melatarbelakangi 
munculnya good governance, yaitu : 

1. Munculnya fenomena “gelombang 
demokratisasi bersekala global” 
gelombang ini muncul di Korea Selatan 
dan Negara Amerika Latin yang 
menghapus politik birokrasi otoriter 
pada tahun 1980-an dan 
menenggelamkan sosialisme di eropa 
pada tahun 1990-an. 

2. Terjadinya kehancuran system institusi 
bisnis dan politik yang seharusnya 
memiliki prinsip pengelolaan berbeda 
telah berubah menjadi sekutu dan 
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melipatgandakan tumbuhnya kronisme. 
Transparansi akuntabilitas publik dan 
alokasi berbagai sumber ekonomi gagal 
berkembang dalam dunia bisnis. 

3. Terakumulasinya kegagalan struktur 
adjustment program yang diprakarsai 
IMF dan bank dunia. Program ini 
memiliki dan menganut asumsi dasar 
bahwa Negara merupakan satu-satunya 
lembaga penghambat proses terjadinya 
globalisasi ekonomi. 

 
Dalam rangka mensukseskan good 

governance salah satunya adalah menjadikan 
aparatur yang professional dalam rangka 
menunjukkan menunjukkan kapasitas, 
identitas serta potensi tersembunyi yang ada 
dalam setiap aparatur menjadi bahan 
pemikiran yang penting dalam pengembangan 
sumber daya manusia khususnya di pemerintah 
daerah pada saat ini. (M. Yusuf, 2011) 

Aparatur dituntut untuk mampu 
memaksimalkan kapasitas potensial yang 
dimilikinya, kemudian diaplikasikan secara 
langsung ke dalam ketugasan pokok dan fungsi 
mereka sebagai sosok customer atau pelayan 
yang responsif terhadap keinginan, keperluan 
atau kebutuhan para  pelanggannya baik 
eksternal maupun internal. 

Pengembangan kapasitas atau capacity 
building aparatur pemerintah daerah akan 
lebih mengena apabila diawali dari 
inventarisasi permasalahan kaitannya dengan 
harapan-harapan yang diinginkan oleh para 
pengguna jasa layanan pemerintah daerah, 
diantaranya adalah kemudahan dalam berbagai 
pengurusan kepentingan, tidak membeda-
bedakan antara pelanggan satu dengan 
pelanggan yang lain, perlakuan yang adil, jujur, 
transparan dan wajar.  

Dari inventarisasi permasalah-
permasalahan tersebut diharapkan akan 
didapatkan standar atau ukuran tingkat 
kepuasan masyarakat minimal yang 
diinginkan. Bertolak dari hal tersebut 
kemudian ditindaklanjuti dengan pemecahan 
permasalahan dengan menggunakan metoda-
metoda analisis manajemen. Di dalam 
manajemen terpadu aparatur hanyalah salah 
satu bagian saja di dalam sistem atau ruang 
lingkup di pemerintah daerah, sehingga faktor-
faktor lain di luar aparatur itu sendiri perlu 

direspon sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengembangan kapasitas aparatur pemerintah. 
 
Kerangka Konseptual 
Konsep Good Governance 

 
Pemerintah atau Government dalam 

bahasa Indonesia “pengarahan dan 
administrasi yang berwenang atas kegiatan 
orang-orang dalam sebuah Negara, Negara 
bagian, atau kota dan sebagainya. Sedangkan 
istilah “kepemerintahan” dalam bahasa Inggris 
“Governance” yaitu “ the act, fact, manner of 
governing” berarti tindakan, , fakta, pola, dan 
kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah.” 
Dengan demikian “governance” adalah suatu 
kegiatan (proses), bahwa governance lebih 
merupakan.”…serangkaian proses interaksi 
sosial politik antara pemerintahan dengan 
masyarakat dalam berbagai bidang yang 
berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan 
intervensi pemerintah atas kepentingan-
kepentingan tersebut.” 

Istilah “governance” tidak hanya berarti 
pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi 
juga mengandung arti pengurusan, 
pengelolaan, pengarahan, pembinaan 
penyelenggaraan dan bisa juga diartikan 
pemerintahan. Oleh karena itu tidak 
mengherankan apabila terdapat istilah publik 
governance, private governance, dan lain-lain. 
Governance sebagai terjemahan dari 
pemerintahan, kemudian berkembang dan 
menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, 
sedangkan praktek terbaiknya disebut 
pemerintahan yang baik (Good Governance). 
 
Pengembangan SDM 

 
Pengembangan Sumber daya manusia 

sering diartikan senagai daya yang bersumber 
pada manusia yang dapat berupa tenaga 
(energy) ataupun kekuatan (power). Tenaga dan 
kekuatan yang bersumber pada manusia itu 
dapat berupa ide, ilmu pengetahuan, 
pengalaman,dan lainnya yang berupa potensi 
fisik, moral dan intelektual yang berwujud 
dalam bentuk pendidikan, keterampilan, 
kesehatan dan sebagainya.(Hj. Ike Kusdyah R) 
Sebelum melangkah lebih jauh tentang 
pengembangan SDM sebaiknya diinventaris 
dahulu permasalahan-permaslahan ayng ada 
pada SDM sehungga didapatkan standart atau 
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ukuran tingkat kepuasan masyarakat minimal 
yang diinginkankan. . Bertolak dari hal tersebut 
kemudian ditindaklanjuti dengan pemecahan 
permasalahan dengan menggunakan metoda-
metoda analisis manajemen. Di dalam 
manajemen terpadu aparatur hanyalah salah 
satu bagian saja di dalam sistem atau ruang 
lingkup di pemerintah daerah, sehingga faktor-
faktor lain di luar aparatur itu sendiri perlu 
direspon sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengembangan kapasitas aparatur pemerintah 
daerah. 

Dalam the international journal of public 
sector managemen (volume 2), internal 
marketing (IM) yang mendasari bahwa 
karyawan dipandang sebagai pelanggan 
internal dan pekerjaan sebagai produk dan 
pelatihan dan motivasi karyawan mampu untuk 
melayani penlanggan dengan baik dalam hal ini 
mewakili insur-unsur baik manajemen sumber 
daya manusia. Potensi kontribusi sumber daya 
manusia semakin diakui sebagai kekuatan yang 
penting dalam mendorong organisasi.  Ada 
beberapa factor pendukung dalam pelayanan 
umum, yaitu : 1.). Kesadaran, yaitu suatu 
proses berpikir melalui metoda renungan 
pertimbangan dan perbandingan, sehingga 
menghasilkan keyakinan, ketenangan, 
ketetapan hati dan keseimbangan dalam 
jiwanya sebagai pangkal tolak untuk perbuatan 
dan tindakan yang akan dilakukan kemudian. 
2). Faktor Aturan, merupakan sesuatu yang 
harus dibuat, dipatuhi dan diawasi sehingga  
dapat mencapai sasaran yang 
diinginkan.3).Faktor Organisasi, termasuk di 
dalamnya bagaimana sistem dan prosedur serta 
metodanya.4).Faktor Pendapatan, yaitu seluruh 
penerimaan seseorang sebagai imbalan atas 
tenaga dan atau pikiran yang telah dicurahkan 
untuk orang lain atau badan/organisasi, baik 
dalam bentuk uang, natura maupun fasilitas, 
dalam jangka waktu tertentu. 5.).Factor 
kemampuan dan ketrampilan. 6).Faktor sarana 
pelayanan, meliputi sarana kerja dan fasilitas 
pelayanan.(Faustino, CG, 2003) 

 
Kebijakan Pengembangan SDM aparatur 

 
 Kebijakan pengembangan SDM aparatur 
didefinisikan sebagai rangkaian tindakan yang 
diambil dan dilaksanakan untuk meningkatkan 
kualitas SDM yang meliputi peningkkatan 
pengetahuan dan keterampilan serta 

pengembangan sikap dan perilaku aparatur 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih 
efektifdan efisien. Kebijakan tersebut dapat 
dilihat dari beberapa indicator yaitu : a). 
Pendidikan dan pelatihan formal yang meliputi 
Diklat Struktural, Diklat Teknis, Diklat 
fungsional, b). Program pelatihan di tempat 
kerja, seperti rotasi pekerjaan/jabatan, 
penugasan tertentu, magang dan lain-
lain.c.).Program pelatihan diluar tempat kerja, 
seperti tugas belajar, seminar, lokakarya, 
diskusi panel, penataran, dan lain-lain. 
 Kinerja aparatur didefinisikan sebagai 
pelaksanaan dan hasil kerja yang ditampilkan 
oleh seseorang pegawai dari pelaksanaan tugas 
dan jabatannya. Kinerja aparatur dapat 
diamati/ dilihat dari beberapa indikator: a). 
Kuantitas kerja, yakni jumlah pekerjaan/tugas 
yang dapat diselesaikan dalam periode waktu 
tertentu dibandingkan dengan banyaknya 
beban tugas / pekerjaan yang ditetapkan. 
b).Kualitas kerja, yaitu tingkat kesesuaian dari 
kerja yang dihasilkan menurut standart 
kesesuaian yang ditetapkan, seperti ketelitian, 
kerapian, dan ketuntasan. c). Kehandalan, 
yaitu kemampuan untuk melaksanakan 
persoalan yang timbul dalam pelaksanaan 
kerja/tugas.(Faustino, CG, 2003) 

 
Pelatihan dan Pengembangan 

 
 Setelah melalui proses rekrutmen dan 
seleksi maka karyawan akan ditempatkan pada 
posisi dan jabatan yang ditentukan. Karyawan 
baru biasanya akan mengalami orientasi dan 
sosialisasi pada dirinya untuk membiasakan 
diri pada pekerjaan dan lingkungan baru, 
program orientasi juga memperkenalkan 
karyawan baru peranan dan kedudukan mereka 
dalam organisasi pada karyawan lain. Program 
orientasi mencakup sejarah organisasi, struktur 
organisasi, nama dan jabatan para direktur 
jabatan karyawan dan departemen, fasilitas 
fisik, periode percobaan, kebijakan dan aturan-
aturan organisasi dibuat. Biasanya program 
orientasi dilakukan secara formal blla 
organisasi menerima karyawan dalam jumlah 
banyak, tetapi bila hanya menerima karyawan 
baru beberapa orang saja tidak perlu dilakukan 
secara formal.(Ike Kusdyah R) 

 
Jenis Pelatihan 
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Berdasarkan sumbernya pelatihan dapat 
dibagi menjadi dua kategori : a). In-house atau 
on-side training. In-house training berupa on 
job training, seminar, atau lokakarya, instruksi 
lewat media (video, tape, satelit) dan instruksi 
berbasis computer. b). External atau outside 
training. External training terdiri dari kursus, 
seminar,dan lokakarya yang diselenggarakan 
oleh asosiasi professional dan lembaga 
pendidikan.(Emron Edison, 2009) 

 
Mendefinisikan kebutuhan Pelatihan. 

 
Permasalahan utama yang dihadapi 

pendidikan pelatihan adalah menemukan apa 
yang sebenarnya diperlukan para peserta 
pelatihan. Sweringkali pelatihan disusun dalam 
bentuk paketperencanaan Sumberdaya 
Manusia dituntut dapat menyusun program 
agar sesuai kebutuhan jangan hanya 
mementingkan program itu laku dan rekrutmen 
mau membiayai.  
 Idealnya pendidikan pelatihan dilakukan 
secara continue yang diawali dari hasil kajian 
kebutuhan individu. Secara periodic manajer 
memeriksa kebutuhan para karyawan dan 
mendifinisikan dukungan pendidikan dan 
pelkatihan yang diperlukan untuk mendukung 
perkembangan pekerjaan yang ada (Ike 
Kusdyah R, 2007) 

 
Inovasi dalam Pendidikan dan Pelatihan 

 
 Organisasi menghabiskan banyak waktu 
dan uang dalam melatih dan mendidik 
karyawan agar mencapai kinerja yang 
memenuhi standart organisasi. Mereka 
merancang kursus dan mengembangkan teknik-
teknik pendidikan terbaru, melaksanakan 
berbagai program dan secara seksama 
memantau hasilnya. 
 Solusi yang umum dilakukan adalah 
menyusun system pendidikan umum dengan 
standart internasional dengan kurikulum dan 
bakal pengalaman kerja yang relevan dengan 
kondisi pasar tenaga kerja. hal ini sudah lazim 
dilakukan di Negara Jerman, jepang, Prancis 
dan Inggris. Ada juga beberapa organisasi yang 
memberikan berbagai kursus yang umumnya 
dialakukan di berbagai universitas. Semua 
usaha pelatihan dan pendidikan semacam ini 
dirancang untuk meningkatkan kinerja 
pegawai. 

 Sebelum melaksanakan program 
pendidikan dan latihan banyak organisasi yang 
terlebih dahulu menargetkan hasil yang harus 
dicapai. Untuk program pelatihan teknis dan 
ketrampilan, sasarannya adalah meningkatkan 
kualitas kinerja, mengurangi pemborosan 
bahan dan sarana, meningkatkan kecepatan 
kerja dan penghematan beaya produksi. Di 
organisasi yang menekakan kerja tim, evaluasi 
mungkin diterapkan pada  suatu kelompok, 
bukan secara individu. Evaluasi sangat 
bergantung pada sasaran suatu program dan 
seberapa besar dampak program tersebut, 
karena dalam evaluasi melibatkan banyak 
factor selain program pendidikan pelatihan 
sehingga efek latihan dan pendidikan sulit 
difokuskan.(Ike Kusdyah R, 2007) 

 
Manfaat Pelatihan 

 
a. Bagi Perusahaan 

• Menngkatakan kompetensi 
pelayanan, sehingga karyawan betul-
betul menguasai bidang pekerjaan. 

• Mengoptimalkan tingkat 
produktifitas kerja, sehingga 
menghasilkan output yang lebih 
baik. 

• Meningkatkan kerja sama antar 
karyawan, sehingga menghasilkan 
sinergi dan kerja sama yang lebih 
baik. 

• Menyiapkan kaderisasi yang lebih 
siap dan handal. 

• Memperbaiki norma kerja karyawan 
• Membantu karyawan untuk bisa 

menyesuaikan diri dengan 
perubahan 

• Menemukan kekurangan-
kekurangan 

 
b. Bagi Karyawan 

• Meningkatkan kemampuan individu 
didalam menangani tugas dan 
pemecahan masalah. 

• Memperbaiki komunikasi antar 
karyawan / kelompok 

• Membuat percaya diri didalam 
melaksanakan tugas 

• Memiliki bekal sebagai pelengkap 
untuk karir internal maupun 
eksternal (Emron Edison, 2009) 
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Pembahasan  
 

Potensi kontribusi sumber daya manusia 
semakin diakui sebagai kekuatan yang penting 
dalam mendorong organisasi, tentu saja potensi 
yang mengarah pada terciptanya good 
governance yang berujung pada pelayanan 
publik yang baik. 

 
1. Factor pendorong pelayanan uumum adalah  

 
a. Kesadaran; kesadaran ini yang 

menjadi problem utama dalam 
pelayanan, karena selama ini 
bahwa SDM kita masih belum 
menyadari betul bahwa kita 
menjadi pelayan masyarakat, 
karena masih terbawa perilaku 
zaman dulu bahwa kita para 
pejabat itu dilayani oleh 
masyarakat. Hal ini yang 
menyebabkan pelaksanaan good 
governance belum seratus persen 
berjalan sesuai dengan yang 
diinginkan 
 

b. Factor aturan; aturan yang ada 
seringkali tidak jelas dan belum 
ditegakkan dengan baik dan benar. 
Kebiasaan SDM kita itu dalam 
melaksanakan aturan masih perlu 
pengawasan dengan ketat., bila 
yang mengawasi tidak ada mereka 
akan seenaknya saja. 

 
c. Factor organisasi; aturan yang ada 

didalam organisasi belum cecara 
rinci mengatur SDM yang ada 
didalamnya, belum semuanya 
kegiatan terdapat prosedur 
palaksanaannya. 

 
d. Faktor pendapatan; factor ini juga 

salah satu yang memicu motivasi 
seseorang untuk berprestasi. 
Karena bila seseorang masih 
memikirkan untuk mendapatkan 
uang tentu dalam pelayanan 
kurang baik. Tetapi sebaliknya bila 
semua kebutuhan seseorang telah 
tercukupi maka seseorang akan 
melaksanakan pekerjaan dengan 
baik. 

 
e. Factor kemampuan dan 

ketrampilan; factor ini merupakan 
modal dasar bagi aparatur 
pemerintahan untuk 
melaksanakan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka 
pelaksanaan good governance. 
Apabila kemampuan dan 
ketrampilan tidak memadai maka 
pemerintah dapat mengupayakan 
dengan pendidikan dan pelatihan 
yang sesuai dengan bidang yang 
dikerjakan. 

 
f. Factor sarana pelayanan; salah 

satu factor pendukung di dalam 
pelayanan yang baik. Apabila 
sarana palayanan tidak memadai 
akan mengakibatkan pelayanan 
tidak efektif dan efisien. Hal ini 
akan berakibat waktu dan biaya 
akan semakin banyak. Sebagai 
contoh pelayanan di tingkat 
puskesmas, untuk mencari kartu 
status yang mamakai computer 
akan lebih cepat dibandingkan 
dengan yang manual, tentu hal ini 
juga harus didukung dengan 
kesiapan tenaga kerja juga. 

 
 

2. Implementasi good governance di Indonesia 
 

Legitimasi pemerintah Indonesia saat ini 
sangat kuat dengan dipiluhnya secara langsung 
kepala Negara oleh rakyat pada pemilu. Namun 
yang menjadi persoalan adalah sejauhmana 
legitimasi yang ada tersebut membuat 
pemerintahan berjalan efektif dan langsung 
mendapat persetujuan dari rakyat (DPR).  

Penyebab masih banyaknya permasalahan 
pada birokrasi pemerintahan Indonesia 
barangkali dikarenakan kurangnya kompetensi 
yang dimiliki anggota instansi pemerintah. 
Ditambah lagi dengan peraturan dan prosedur 
yang seringkali tidak jelas dan berubah-ubah. 
Selain itu, karena ada unsur hirarki yang kuat 
pada organisasi yang mengambil bentuk 
birokrasi, maka mestinya pimpinan-
pimpinannya betul-betul pimpinan yang bisa 
menegakkan aturan dan prosedur. Maka 
pemerintah belum dapat menunjukkan 
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kapasitasnya untuk membuat kebijakan yang 
efektif dalam setiap proses pembuatan 
keputusannya, sehingga dapat mencapai 
pelayanan publik yang efisien. 

 
Kendala dalam pengembangan SDM  

 
Secara garis besar, masalah pokok yang 

berkaitan dengan pengembangan sumber daya 
manusia yang dihadapi oleh Negara kita yaitu 
Indonesia adalah mengembangkan kuantitas 
dan kualitas sumber daya manusia dalam 
menghadapi dinamika perkembangan dunia 
yang cepat. Ini berarti tingkat pendidikan 
sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia. Manusia harus 
terus dikejar, serta menciptakan kesempatan 
kerja yang mencakup pemanfaatan sumber 
daya manusia secara maksimal. Sumber daya 
manusia yang memiliki tingkat produktivitas 
tinggi.  

Dimensi sumber daya manusia meliputi 
jumlah, komposisi, karakteristik (kualitas), dan 
persebaran penduduk. Dimensi tersebut saling 
terkait satu sama lainnya. Selain keterkaitan 
antara kuantitas dan kualitas , komposisi dan 
persebaran juga sangat penting. Bila rasio 
ketergantungan tinggi, artinya banyak 
penduduk usia tidak produktif, pengembangan 
sumber daya manusia juga akan mengalami 
banyak kesulitan. Demikian pula bila sumber 
daya manusia yang berkualitas terkonsentrasi 
di wilayah tertentu. 
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