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ABSTRAK. Masalah yang ditemukan adalah Masih banyak masyarakat yang belum 

mengurus surat akta kelahiran anaknya, ini terlihat dari jumlah kelahiran bayi pada 

Bulan Maret 2018 sebanyak 27 orang namun yang mengurus akta kelahiran hanya 18 

orang. Sebagian masyarakat cenderung mengurus akta kelahiran anaknya kalau ada 

urusan tertentu. Hal ini terlihat dari surat permohonan akta kelahiran yang tanggal 

pembuatannya 6 bulan bahkan 1 tahun setelah kelahiran anaknya  meskipun dinas 

kependudukan telah membuat program untuk pembuatan akta kelahiran anak sejak 

kelahiran sampai 60 hari berikutnya. Metode penelitian yang digunakan dalam  

penelitian ini adalah penelitian Eksplanasi (Explanatory Research). Penelitian ini 

dilaksanakan di Desa Bantarsari Kota Tasikmalaya. Pengumpulan data menggunakan 

angket yang dibagikan kepada 98 masyarakat. Teknik analisa data menggunakan 

analisis korelasi, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Prinsip-prinsip good governance desa di Desa Bantarsari Kota 

Tasikmalaya baru mencapai persentase sebesar 56 % dari yang diharapkan dengan skor 

terendah pegawai pemerintahan desa memiliki pemahaman yang baik tentang 

pentingnya kepatuhan hukum, Pelayanan  di Desa Bantarsari  Kota Tasikmalaya baru 

mencapai 54,69 %, dari yang diharapkan dengan skor terendah pelayanan yang 

diberikan pemerintahan desa memiliki kejelasan program. Terdapat pengaruh positif 

dan signifikan prinsip-prinsip good governance desa terhadap Pelayanan  di Desa 

Bantarsari  Kota Tasikmalaya Good governance dapat berlangsung dengan baik jika 

kondisi pegawai saat ini adalah mereka semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara. Kepala desa perlu mengontrol jalannya 

pemerintahan desa agar menerapkan prinsip GCG karena dapat meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat 

 

Kata Kunci : Good governance, Kualitas, Pelayanan 

 

PENDAHULUAN 

Konsep good governance ini munculnya karena adanya ketidakpuasan pada 

kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelengggara urusan publik. 

Pendekatan penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralis, non partisipatif serta 

tidak akomodatif terhadap kepentingan publik pada rezim-rezim terdahulu, harus diakui 

telah menumbuhkan rasa tidak percaya dan bahkan antipati pada rezim yang berkuasa. 

Penerapan prinsip-prinsip good governance sangat penting dalam pelaksanaan 

pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini disebabkan 

karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip good governance untuk 

meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik 

yang lebih baik, disamping itu juga Masyarakat masih menganggap pelayanan publik 

yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, dan 

biayanya mahal.  
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Gambaran buruknya birokrasi antara lain organisasi birokrasi gemuk dan 

kewenangan antar lembaga yang tumpang tindih; sistem, metode, dan prosedur kerja 

belum tertib; pegawai negeri sipil belum profesional, belum netral dan sejahtera; praktik 

korupsi, kolusi dan nepotisme masih mengakar; koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi 

program belum terarah; serta disiplin dan etos kerja aparatur negara masih rendah. 

Pendapat tentang buruknya semua pelayanan yang dilaksanakan birokrasi merupakan 

pengaburan makna birokrasi yang berkembang di masyarakat dan terus berlangsung 

oleh sikap diam masyarakat. Berbagai kondisi tersebut mencerminkan bad governance 

dalam birokrasi di Indonesia 

Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua 

aktor dari unsur good governance. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat 

sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja 

pelayanan publik. Ada tiga alasan penting yang melatar-belakangi bahwa pembaharuan 

pelayanan publik dapat mendorong praktik good governance di Indonesia. Pertama, 

perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders, yaitu pemerintah, 

warga, dan sektor usaha. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur 

governance melakukan interaksi yang sangat intensif. Ketiga, nilai-nilai yang selama ini 

mencirikan praktik good governance diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata 

melalui pelayanan publik. 

Peranan pemerintah desa dalam melaksanakan good governance adalah 

pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki 

pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang 

berkaitan dengan tata kelola kepemerintahan desa. Pemerintahan desa senantiasa 

melayani masyarakatnya dalam hal membuat pengantar Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian (SKCK), pengantar surat pindah, pengantar nikah, pengantar Akta 

Kelahiran/ Kematian, pengantar Kartu Keluarga (KK), pengantar Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), pengantar 

rujukan, pengantar pengajuan kredit, pengantar mutasi Surat Pemberitahun Pajak 

Terutang (SPPT), pengantar mutasi sertifikat, pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), perizinan keterangan usaha, pengantar Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam 

rangka membangun good governance dalam memberikan pelayanan tersebut di daerah 

paling tidak ada beberapa prinsip dasar yang harus di terapkan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, yaitu prinsip kepastian hukum, tranparansi, profesionalitas, akuntabilitas 

dan partisipasi. 

Pada pelaksanaan penelitian prinsip–prinsip good governance dalam 

kepemerintahan desa di Desa Bantarsari  Kota Tasikmalaya menunjukan bahwa peranan 

kelembagan desa dalam pelasanaan good governance sebagian kurang berjalan sesuai 

harapan, namun masih banyak hambatan dan kendala di lapangan dalam pelaksanaanya. 

Pemerintahan yang good governance lebih dekat dengan rakyat berarti desentralisasi 

dan otonomi daerah, karena mampu menggali apa yang menjadi kebutuhan, 

permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi masyarakat secara baik dan 

benar. Oleh karena itu kebijakan yang dibuat akan mencerminkan kepentingan dan 

aspirasi rakyat yang dilayaninya.  

Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas dan 

efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi 

mewujudkan pelayanan publik yang prima sebab pelayanan publik merupakan fungsi 

utama pemerintah yang wajib diberikan sebaik-baiknya oleh pejabat publik. Salah satu 
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upaya pemerintah adalah dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip good 

governance, yang diharapkan dapat memenuhi pelayanan yang prima terhadap 

masyarakat. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri 

good governance. Untuk itu, aparatur Negara diharapkan melaksana kan tugas dan 

tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Diharapkan dengan penerapan good 

governance dapat mengembalikan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut program World Bank (2010:2), orientasi pembangunan sektor publik 

adalah untuk menciptakan Good Governance. Pengertian Good Governance sering 

diartikan sebagai  kepemerintahan  yang  baik. Sementara  itu, World Bank 

mendefinisikan Good Governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen 

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi 

dan pasar efisien, menghindarkan salah alokasi dana investasi dan pencegahan  korupsi  

baik  secara  politik  maupun  administratif menjalankan disiplin anggaran serta 

menciptakan legal and  framework  bagi pertumbuhan aktivitas usaha. 

Sumarto Hetifa (2003) dalam bukunya yang berjudul Inovasi, Partisipasi dan 

Good Governance menyebutkan bahwa governance diartikan sebagai mekanisme, 

praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan 

masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah 

satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah 

sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser 

menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain 

di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya 

redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain 

untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa good 

governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan 

bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik 

maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and 

political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di 

daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu 

diragukan kapasitasnya dalam menjalankan sistem desentralisasi. Di sisi lain mereka 

juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang 

bersih dan transparan. 

Sedarmayati (2007: 57) dalam bukunya yang berjudul Good Governance 

(Kepemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan 

yang baik) Good dalam good governance mengandung dua pengertian yaitu : pertama 

nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat 

meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian 

pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, kedua aspek fungsional dari 

pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai 

tujuan tersebut. Istilah “governance” tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu 

kegiatan tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengolahan, pengarahan, pembinaan 

penyelenggaraan dan bias juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak 

mengherankan apabila terdapat istilah public governance. governance sebagai 
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terjemahan dan pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi popular dengan 

sebutan kepemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut kepemerintahan yang 

baik atau good governance. 

Sarundajang dalam bukunya Birokrasi Dalam Otonomi Daerah (2005:152) 

menjelaskan bahwa tata pemerintahan yang baik atau good governance dewasa ini 

sedang menjadi acuan dalam mencari perbaikan organisasi sesuai dengan tuntutan 

reformasi. Tata pemerintahan yang baik merupakan sebuah konsep yang akhir-akhir ini 

dipergunakan secara teratur dalam ilmu politik, terutama ilmu pemerintahan da 

administrasi publik. Konsep itu lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi 

demokrasi, masyarakat madani, partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan 

masyarakat secara berkelanjutan. Istilah governance menunjukan suatu proses di mana 

rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya 

tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, 

interegasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut peneliti menyimpulkan bahwa 

Prinsip-prinsip good governance kinci utama memahami good governance yaitu 

pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan di 

dapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa 

dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good 

governance. 

Efektivitas pada hakekatnya merupakan hasil yang dicapai sebagai akibat dari 

adanya suatu tindakan atau perluasan, hasil atau efek yang dicapai tersebut adalah 

merupakan suatu tindakan. Ditekankan pula bahwa pekerjaan yang efisien tentu juga 

berarti efektif, namun demikian pekerjaan yang efektif belum tentu efisien. Dalam 

Ensiklopedia Administrasi bahwa :” efektivitas adalah suatu efek atau akibat yang 

dikehendaki dalam suatu perbuatan”.  Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat 

atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan 

menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.  

Teori efektivitas menurut Steers yang mengatakan bahwa efektivitas suatu 

organisasi tergantung kepada sejauh mana organisasi tersebut mencapai tujuannya. 

Menurut Steers dalam bukunya Efektivitas Organisasi Perusahaan. (2006: 4) 

mengemukakan cara yang terbaik untuk meneliti suatu efektivitas adalah 

memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan, antara lain: 

a. Paham mengenai optimalisasi tujuan, efektivitas dinilai menurut ukuran berapa 

jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. 

b. Perspektif sistematika, organisasi terdiri dari berbagai unsur yang saling 

mendukung dan saling melengkapi. Unsur-unsur tersebut sangat berpengaruh 

terhadap proses pencapaian suatu tujuan organisasi. 

c. Tekanan pada suatu tingkah manusia dalam susunan organisasi tingkah laku 

individu dan kelompok dalam menentukan kelancaran tercapainya tujuan suatu 

organisasi. 

 Berdasarkan konsep yang diutarakan Steers tersebut maka acuan untuk 

mengukur efektivitas dapat mengunakan Perspektif sistem. Perspektif sistem ini adalah 

untuk melihat optimalisasi dari komponen-komponen sistem tersebut yang terdiri dari 

komponen dasar yaitu input, throughput dan output dalam pencapaian tujuan. 

Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian 

tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai 
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dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar 

atau efektif. Unsur -unsur efektivitas meliputi: 1) Input (masukan), yang meliputi semua 

sumber daya yang dimiliki, informasi, pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal, 

2) Conversion (perubahan), yaitu tahap yang ditentukan oleh kemampuan organisasi 

untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki organisasi, manajemen dan 

penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai, 3) Output (keluaran) yaitu: 

pelayanan yang diberikan yang merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan 

keakhlian sumber daya manusia 

Apabila kinerja suatu pemerintahan berjalan dengan baik apabila telah 

bersinggungan dengan semua prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip Good 

Governance lebih cenderung kepada suatu organisasi publik pemerintahan, dalam skala 

negara prinsip-prinsip good governance lebih luas. Menurut UNDP tahun 1997, dalam 

Sedarmayanti (2007:13) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di 

antara negara/pemerintah, sektor swasta atau privat dan masyarakat yang disusun dalam 

sembilan pokok prinsip-prinsip good governance, diantaranya adalah:  

1. Participation (Partisipasi) 

2. Rule of Low (Kepastian Hukum) 

3. Transparancy (Transparansi) 

4. Responsiveness(tanggungjawab) 

5. Consensus Oreintation (Berorientasi pada kesepakatan) 

6. Equity (Keadilan) 

7. Effectiveness and Efficiency (Efektifitas dan Efisiensi) 

8. Accontability (Akuntabilitas) 

9. Strategic Vision (Visi Strategik)  

Kesembilan Prinsip-Prinsip Good Governance yang tersebutkan di atas, dapat 

dikembangkan sebagai berikut:  

1. Partisipasi Masyarakat (Participation)  

Prinsip ini menunjukkan adanya pemahaman penyelenggara negara tentang 

proses/metode partisipatif serta adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas 

konsensus bersama.  

2. Supremasi Hukum (Rule of Law)  

Untuk melancarkan pelaksanaan good governance, pemerintah harus menjamin 

adanya kepastian dan penegakan hukum, adanya penindakan terhadap setiap 

pelanggar hukum, serta adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan  

3. Transparansi (Transparancy)  

Untuk melancarkan pelaksanaan good governance, pemerintah harus memastikan 

bahwa tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan 

implementasi kebijakan publik, serta adanya akses pada informasi yang siap, mudah 

dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.  

4. Responsif (Responsiveness)  

Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi 

pemerintah dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan 

dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin 

baik. Dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah harus memastikan adanya 

kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan serta adanya 

sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.  
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5. Konsensus (Consensus Oriented)  

Jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian 

harus mengutamakan cara dialog atau musyawarah mencapai konsensus.  

6. Keadilan (Fairness)  

Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Pemerintah harus memberikan 

kesempatan pelayanan dan perlakuan yang sama dalam koridor kejujuran dan 

keadilan.  

7. Keefisienan dan Keefektifan (Effectiveness and Efficiency)  

Dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah harus menjamin terlaksananya 

administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan 

penggunaan sumberdaya yang memadai, optimal, adanya perbaikan berkelanjutan, 

dan berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi.  

8. Tanggung Jawab (Accountability)  

Dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah harus memastikan adanya kesesuaian 

antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan serta adanya sanksi yang 

ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.  

9. Wawasan ke Depan (Vision)  

Dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah harus memiliki visi dan strategi yang 

jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum, adanya kejelasan setiap tujuan 

kebijakan dan program, serta adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.  

Adapun ciri-ciri pemerintahan yang baik (good governance), menurut 

International Monetering Found (IMF: 1999: 62) ada empat yaitu:  

a. Keterlibatan dan tanggung jawab pemerintah harus jelas  

b. Informasi tentang aktifitas pemerintah harus terbuka bagi publik (masyarakat 

luas)  

c. Persiapan anggaran, keputusannya dan laporannya harus dilakukan secara 

terbuka  

d. Informasi fiskal harus menjamin kejujuran dan bersifat independen.  

Penerapan good governance adalah merupakan kebutuhan mutlak masyarakat 

demi meningkatkan suatu kinerja pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan 

rakyat dengan aturan-aturan yang berlaku secara universal. Hal ini dapat juga menjadi 

faktor terwujudnya good governance yang menghendaki bahwa berbagai proses 

pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan tingkatan kinerja kerja, perumusan 

arus investasi, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap SDM yang ada dalam 

ruang lingkup pemerintahan agar berjalan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

Praktek good governance mensyaratkan adanya transparansi dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transnparasi merupakan konsep 

yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya 

keinginan untuk mengembangkan praktek good governance. Informasi mengenai 

tindakan pemerintahan, misalnya alasan melatar belakangi tindakan, bentuk tindakan 

serta waktu dan cara melakukan tindakan, harus tersedia bagi para pemegang saham 

(stakeholder) dan masyarakat luas.  

Dengan memiliki akses terhadap berbagai jenis informasi semacam itu maka 

masyarakat dan stakeholder dapat menilai apakah pemerintah telah benar-benar 

mengabdi pada kepentingan masyarakat atau kepentingan pihak lain. Masyarakat dan 

stakeholder dapat menilai sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan 
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mereka dan menentukan sikap yang tepat dalam merespon kebijakan dari pemerintah 

tersebut. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui 

berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahaan, maka dapat 

mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap 

kepentingan rakyat.  

Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan 

dukungan kepada pemerintahan, atau sebaliknya, kritikan, dan protes yang di lakukan 

agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan dalam publik, lebih dari itu hak 

untuk memperoleh informasi adalah hak asasi dari setiap warga negara agar dapat 

melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintahan secara tepat. Pelaksanaan 

pemerintahan yang baik semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat kita seiring 

dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek 

penyelenggaraan negara. Perkembangan ini di tanadai dengan dikembangkannya 

paradigma baru dibidang pemerintahan saat ini yang di kenal secara luas saat ini dengan 

istilah good governance atau seiring diartikan secara umum sebagai penyelenggaraan 

pemerintahaan yang baik. Tannembaum (2005: 50), mengemukakan: Efektivitas 

ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus 

mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme 

mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas 

harus berkaitan dengan mesalah sasaran maupun tujuan. 

 Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, 

sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2008: 77), yaitu: 

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan 

dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan 

organisasi dapat tercapai.  

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah 

“pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai 

sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam 

pencapaian tujuan organisasi.  

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan 

tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya 

kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha 

pelaksanaan kegiatan operasional.  

4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang 

apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.  

5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu 

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila 

tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.  

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas 

organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan 

prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.  

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program 

apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut 

tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi 

semakin didekatkan pada tujuannya.  
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8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat 

sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut 

terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.  

 

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan 

yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (2005: 55), 

yakni:  

1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari 

input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk 

memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi.  

2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana 

efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau 

mekanisme organisasi.  

3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, 

mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai 

dengan rencana.  

 

Selanjutnya Strees dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima) 

kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:  

1. Produktivitas  

2. Kemampuan adaptasi kerja  

3. Kepuasan kerja  

4. Kemampuan berlaba  

5. Pencarian sumber daya  

 

Sedangkan Duncan yang dikutip Steers (2005:53) mengatakan mengenai ukuran 

efektivitas, sebagai berikut:  

1. Pencapaian Tujuan  

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang 

sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin 

terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian 

bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian 

tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang 

merupakan target kongktit.  

2. Integrasi  

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi 

untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi 

dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses 

sosialisasi.  

3. Adaptasi  

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan 

pengisian tenaga kerja.  

Berdasarkan konsep yang diutarakan Steers tersebut maka acuan untuk 

mengukur efektivitas dapat mengunakan Perspektif sistem. Perspektif sistem ini adalah 
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untuk melihat optimalisasi dari komponen-komponen sistem tersebut yang terdiri dari 

komponen dasar yaitu input, throughput dan output dalam pencapaian tujuan. 

 

 METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksplanasi. Berdasarkan definisi di atas maka penelitian ini menjelaskan hubungan 

antara dua variabel yaitu variabel penerapan prinsip-prinsip good governance dan 

variabel efektifitas. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa 

Bantarsari  yang berdasarkan data sebanyak 3998 kepala keluarga. 

Menurut Sugiyono (2012: 115 ) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel penelitian adalah 

sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili 

seluruh populasi.  
Apabila populasi melebihi 100 orang, maka pengambilan sampelnya dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut :           

N 

    n  =     

      1 + N (d
2
) 

Keterangan : 

N = Besar populasi 

n = Besar sampel 

d = Tingkat kepercayaan/ ketepatan yang diinginkan. 

n  =  97,6 (dibulatkan 98)  

 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian diperoleh nilai Korelasi Product Moment sebesar 0,692 

termasuk pada kategori kuat. Jadi terdapat pengaruh prinsip-prinsip good governance 

desa terhadap Pelayanan  di Desa Bantarsari  Kota Tasikmalaya.   

Untuk mengetahui pengaruh prinsip-prinsip good governance desa terhadap 

Pelayanan  di Desa Bantarsari  Kota Tasikmalaya, maka dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

d =  rxy
2
    x   100 % 

 =  (0,692)
2
   x   100 % 

 =  0,4780   x   100 % 

 =  47,80 % 

Dari hasil perhitungan didapat nilai koefisien determinasi sebesar 47,80 %. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh prinsip-prinsip good governance 

desa terhadap Pelayanan  di Desa Bantarsari  Kota Tasikmalaya, sebesar  47,80 %, 

sedangkan 52,20 % lainnya adalah faktor lain yang tidak terdeteksi di dalam penelitian 

ini.   

Selanjutnya setelah korelasi dilakukan, maka untuk menguji kebenaran 

digunakan rumus (t) sebagai berikut 
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2692,01

298692,0



t =   

 

 

t =  5, 988 

t table pada jumlah sampel 98 dengan alpha 5% = 1,661 

Dengan demikian t hitung 5,988 > t table 1,661 maka Ha diterima yang berarti 

terdapat pengaruh positif dan signifikan pengaruh prinsip-prinsip good governance desa 

terhadap Pelayanan  di Desa Bantarsari  Kota Tasikmalaya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan analisis hasil penelitian tentang pengaruh prinsip-prinsip good 

governance desa terhadap Pelayanan di Desa Bantarsari  Kota Tasikmalaya, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prinsip-prinsip good governance desa di Desa Bantarsari  Kota Tasikmalaya baru 

mencapai persentase sebesar 56 % dari yang diharapkan dengan skor terendah 

pegawai pemerintahan desa memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya 

kepatuhan hukum, Informasi yang disampaikan pegaai pemerintahan desa tepat 

waktu, kegiatan pelayanan yang diberikan dengan selaras  keinginan masyarakat, 

kegiatan pelayanan yang diberikan dengan selaras  kebutuhan masyarakat, 

pemerintah desa memberikan pelayanan dengan penuh keadilan, pemerintah desa 

memberikan pelayanan dengan penuh kejujuran, pemerintah memastikan adanya 

kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pelayanan. 

2. Pelayanan  di Desa Bantarsari  Kota Tasikmalaya baru mencapai 54,69 %, dari yang 

diharapkan dengan skor terendah pelayanan yang diberikan pemerintahan desa 

memiliki kejelasan program, pegawai pemerintahan desa mampu memanfaatkan 

sarana kerja dengan baik, tahap yang ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, dan manajemen pelayanan yang diberikan 

pegaai desa tidak berbelit-belit. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan prinsip-prinsip good governance desa 

terhadap Pelayanan  di Desa Bantarsari  Kota Tasikmalaya 
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