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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Masyarakat Madani (Civil Society) 

1. Pengertian Masyarakat Madani (Civil Society) 

Masyarakat madani (Civil Society) adalah sebuah konsep dalam bentuk 

masyarakat yang sering di perbincangkan hingga saat ini. Makna dan arti dari civil 

society sendiri bermacam-macam dan bervariasi. Civil society dalam bahasa 

Indonesia mengandung banyak istilah dimana istilah yang satu dengan lainnya 

hampir sama. Istilah-istilah tersebut dicetuskan oleh orang-orang yang berbeda 

seperti Masyarakat Sipil (Mansour Fakih), Masyarakat Kewargaan (Franz 

Magnis Suseno dan M. Ryaas Rasyid), Masyarakat Madani (Anwar Ibrahim, 

Nurcholis Madjid, dan M. Dawam Rahardjo)1.  

Sedangkan dalam bahasa asing, civil society disebutkan ke dalam beberapa 

istilah seperti Koinonia Politike (Aristoteles), Societas Civilis (Cicero), Comonitas 

Politica, dan Societe Civile (Tocquivile), Civitas Etat (Adam Ferguson). Konsep 

civil society ini merupakan wacana yang telah mengalami proses yang panjang. 

Konsep masyarakat madani atau civil society ini merupakan bangunan yang lahir 

dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat2. Yakni muncul bersamaan dengan 

proses modernisasi, terutama pada saat adanya transformasi dari masyarakat 

feodal menuju masyarakat modern.  

 
1 Mochamad Parmudi. Kebangkitan Civil Society Di Indonesia. Fisip UIN Walisongo. Jurnal at-
Taqaddum, Volume 7, Nomor 2, November 2015. Hal. 298 
2 Suwarni, Pendidikan Kewarganegaraan. (Jakarta : Arya Duta, 2011). Hal. 55. 
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Masyarakat Sipil merupakan terjemahan dari istilah Inggris Civil Society 

yang mengambil dari bahasa Latin civilas societas. Secara historis karya Adam 

Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil 

(civil society), yang kemudian diterjemahkan sebagai Masyarakat Madani3. 

Masyarakat sipil, memiliki dua bidang yang berlainan yaitu bidang politik (juga 

moral) dan bidang sosial ekonomi yang secara bersamaan diperjuangkan untuk 

kepentingan masyarakat4. Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai sebuah 

wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan kesukarelaan 

(voluntary), keswasembadaan (self generating),  keswadayaan (self supporting), 

kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara, dan berkaitan dengan norma 

atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.  

Makna lain bagi istilah civil society yaitu adanya penekanan pada ruang 

(space) yang dimana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam 

semangat toleransi di suatu wilayah atau negara. Di dalam ruang tersebut 

masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu 

ada juga yang memahami civil society sebagai sebuah asosiasi masyarakat yang 

beradab dan sukarela hidup dalam suatu tatanan sosial dimana terjadi mobilitas 

yang tinggi dan kerja sama antar seluruh elemen masyarakat5. 

Ernest Gellner mengartikan masyarakat sipil atau masyarakat madani ini 

sebagai masyarakat yang terbangun atas dasar berbagai Non Government 

Organization (NGO) yang bersifat otonom dan tangguh untuk menjadi penetral 

kekuasaan negara. Mereka tidak tersentuh hierarki politik, ekonomi, ideologi yang 

 
3 Mochamad Parmudi.  Op.cit. Hal. 302 
4 Ibid. 
5 Suryanto, Pengantar Ilmu Politik. (Bandung : Pustaka Setia, 2018). Hal. 125. 
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tidak menoleransi adanya kompetisi, bervisi plural dalam memaknai kebenaran 

dan menentukan parameter kebenaran secara bersama-sama. Pemerintah dalam 

hal ini berfungsi sebagai pencipta dan penjaga perdamaian diantar berbagai 

kepentingan. (Suryanto : 2018, 127-128). 

Sementara itu, Nurcholis Madjid menekankan istilah Civil society sebagai 

masyarakat madani yang berasal dari kata madinah, dalam istilah yang modern 

mengarah pada semangat dan pengertian Civil society yang berarti masyarakat 

yang memiliki sopan santun, beradab, dan teratur yang terbentuk dalam negara 

yang baik. Di dalam negara ini terdapat kedaulatan rakyat sebagai prinsip 

kemanusiaan dan musyawarah, terdapat partisipasi aktif dari masyarakat dalam 

proses menentukan kehidupan bersama di bidang politik.  

Dalam buku Pengantar Ilmu Politik (Suryanto : 2018), dijelaskan bahwa 

Civil society sebagai proyek peradaban dan pembangunan dapat direalisasikan 

terutama oleh tiga agen utama. Pertama, golongan intelektual atau mahasiswa 

sebagai pengubah pada aspek sosial politik, melalui berbagai ide, inovatif dan 

kreatif mereka. Kedua, golongan kelas menengah yang akan diposisikan sebagai 

modal kekayaan demokratisasi dalam sebuah negara. ketiga, golongan arus 

bawah, mereka lah yang kelak menjadi sumber kekuatan, sekaligus sasaran dan 

tujuan pemberdayaan politik. Selain itu dibutuhkan adanya organisasi sosial 

politik sebagai sebuah wadah kelompok kepentingan dengan kemandirian yang 

tinggi, dibutuhkan juga public sphere atau ruang gerak yang memadai untuk 
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rakyat agar memiliki akses pada lembaga-lembaga administrasi negara, lembaga 

peradilan dan perwakilan ataupun NGO6. 

Dapat dikatakan bahwa civil society merupakan suatu ruang (space) yang 

terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain, dan di dalam 

ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan 

terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Oleh karena itu, 

civil society merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah 

kelompok sosial dan gerakan sosial yang ada dan bersifat independen terhadap 

Negara.  

Dari berbagai pengertian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan 

bahwa civil society berwujud kedalam berbagai organisasi yang dibuat masyarakat 

secara otonom diluar pengaruh negara. Eksistensi organisasi-organisasi ini 

memberikan peluang bagi adanya ruang publik (public sphare) yang 

memungkinkan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu. Wujud 

lain dari civil society ini seperti Lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi 

sosial keagamaan, paguyuban, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya7. 

2. Ciri-Ciri Masyarakat Madani (Civil Society) 

Secara umum ciri-ciri yang dimiliki oleh civil society yaitu seperti hidup 

mandiri, memiliki rasa toleransi yang tinggi, berpartisipasi aktif dalam segala 

pembentukan kebijakan publik, bekerja sama secara sukarela, menjunjung tinggi 

nilia-nilai keadilan dan kejujuran, mengakui dan menghargai perbedaan, memiliki 

integritas nasional yang kokoh, menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum 

 
6 Ibid. hal 129 
7 Ibid. 
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serta terbuka dan transparan. Dari keseluruhan ciri-ciri tersebut, setidaknya 

terdapat lima point penting dalam civil society, yaitu sebagai berikut : 

a. Partisipasi rakyat. Rakyat dalam sebuah masyarakat madani tidak 

bergantung secara penuh terhadap negara, tetapi ia berupaya untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan dirinya secara mandiri.  

b. Otonom. Masyarakat sipil atau masyarakat madani diartikan sebagai 

masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri, selalu 

mengembangkan daya kreatifitas untuk memperoleh kebahagiaan dan 

memenuhi tuntutan hidup secara bebas dan mandiri, dengan tetap mengacu 

pada perundangan dan hukum yang berlaku. 

c. Tidak bebas nilai. Masyarakat madani sangat menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan agar hal-hal yang dikerjakan selalu berada dalam jalur 

kebajikan dan menghasilan dampak positif yang dirinya (masyarakat) 

secara umum. 

d. Menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima 

segala bentuk perbedaan sehingga dalam kedamaian sosial yang dibangun 

terpancar keindahan ragam perbedaan yang memperkaya budaya dan 

menjadi nilai lebih yang positif. Masyarakat madani harus meletakkan 

permasalahan di atas perbedaan sehingga tidak ditemui pertikaian antar 

kelompok yang berbau SARA. 

e. Terwujudnya dalam badan organisasi yang rapi dan modern dalam upaya 

penciptaan hubungan stabil antar elemen masyarakat. 

Adapun ciri dari masyarakat sipil sebagai sebuah komunitas yaitu selalu 

memposisikan dirinya di atas keluarga dan dibawah negara. Bentuk lain dari 
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masyarakat sipil dapat kita lihat ke dalam kelompok-kelompok kecil dalam 

masyarakat yang disebut dengan organisasi masyarakat sipil (ormas) atau juga 

lembaga swadaya masyarakat (LSM). Organisasi-organisasi tersebut memiliki ciri 

antara lain : mandiri dalam hal pendanaan (tidak bergantung kepada negara), 

swadaya dalam kegiatannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya di 

lingkungannya, bersifat memberdayakan masyarakat dan bergerak di bidang 

sosial, tidak terlibat dalam persaingan politik untuk merebut kekuasaan, bersifat 

inklusif (melengkapi beragam kelompok) dan menghargai keragaman. 

3. Elemen – Elemen Masyarakat Madani (Civil Society) 

Elemen-elemen masyarakat madani merupakan perwujudan dari civil 

society itu sendiri. Elemen-elemen ini merupakan pilar penegak dari masyarakat 

madani yang tergabung dalam institusi-institusi yang menjadi bagian dari social 

control yang berfungsi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang 

diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. 

Elemen-elemen tersebut adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers, 

supremasi hukum, perguruan tinggi dan partai politik. 

a) Lembaga Swadaya Masyarakat 

Lembaga swadaya Masyarakat -disingkat LSM- adalah salah satu elemen 

dari masyarakat sipil (Civil Society) yang termasuk dalam kategori Non-

Government Organization (NGO), yaitu sebuah organisasi yang tidak mencari 

keuntungan materi. LSM didirikan secara sukarela oleh masyarakat dengan skala 

lokal maupun internasional, dan bertujuan dengan mengangkat kesejahteraan 

masyarakat. LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh perorangan atau 
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kelompok yang secara sukarela memberikan pelayanannya kepada masyarakat. 

LSM berperan dalam memonitor atau mengawasi implementasi kebijakan dan 

program pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pengambilan kebijakan negara.  

LSM juga dapat berperan sebagai media analisis dan konsultasi bagi warga 

atau anggotanya terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi, sosial atau politik 

serta berperan sebagai pemberi peringatan dini kepada pemerintah jika ada 

indikasi penyelewengan kekuasaan. Baik itu dalam pembuatan kebijakan atau 

pada saat kebijakan telah di implementasikan8. LSM sebagai kepanjangan tangan 

antara masyarakat dengan pemerintah mampu memberikan fungsi kontrol yang 

baik dengan memberikan masukan dan mendorong pemerintah untuk 

melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance). 

b) Pers dan Media Massa 

Pers dan media massa merupakan salah satu institusi yang menjadi bagian 

dari social control. Pers dan media massa mampu menyediakan informasi kepada 

masyarakat secara cepat, khususnya terkait dengan informasi kebijakan 

pemerintah. Pers juga menjadi salah satu sarana komunikasi antara pemerintah 

dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat. Bagi pemerintah, 

pers akan melakukan pengontrolan atau pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan 

yang telah di lakukan, sehingga pemerintah akan berupaya melakukan perubahan-

perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan bagi masyarakat, pers akan 

 
8 Haniah Hanifie dan Ana Sabhana Azmy, Kekuatan-kekuatan Politik. (Depok : Rajawali Pers, 
2018). hal. 38. 
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memberikan informasi, pendidikan dan wawasan yang diperlukan sehingga akan 

menjadi umpan balik bagi pemerintah mengoreksi dirinya demi kemajuan9. 

c) Supremasi Hukum 

Supremasi hukum menjadi salah satu elemen penting dan juga sebagai salah 

satu pilar penegaknya masyarakat madani, karena salah satu ciri dari masyarakat 

madani adalah keadilan sosial. Supremasi hukum memberikan jaminan dan 

perlindungan terhadap segala bentuk penindasan terhadap individu ataupun 

kelompok. Dengan adanya supremasi hukum maka memberikan jaminan 

terciptanya keadilan. Dalam supremasi hukum juga keadilan harus ditegakka 

secara netral, yakni setiap warga negara harus tunduk pada aturan hukum dan 

mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.  

d) Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi merupakan sebuah instansi atau lembaga pendidikan yang 

mampu menciptakan aktivis-aktivis ataupun pemuda-pemudi golongan 

intelektual. Perguruan tinggi mempunyai perannya tersendiri sebagai agen social 

control melalui mahasiswanya. Dengan kemampuan akademik yang dimiliki oleh 

mahasiswa dan juga berstatus sebagai agent of change diharapkan mampu 

memberikan masukan dan juga kritik terhadap pemerintah dalam upaya 

mendorong pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik (good governance). 

  

 
9 Ibid. hal 78. 
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e) Partai Politik 

Partai politik merupakan sebuah kendaraan politik dimana dalam elemen 

masyarakat sipil mempunyai kontrol sosial sebagai penyalur aspirasi masyarakat. 

Partai politik mempunyai fungsi sebagai wadah pengartikulasian dan 

pengagregasian kepentingan masyarakat. Selain itu, partai politik adalah salah 

satu struktur politik yang berada di posisi input dan sangat berperan dalam 

menggerakkan sistem politik10. Partai politik menjadi salah satu pilar penegak 

masyarakat madani karena partai politik sendiri merupakan kendaraan untuk 

menduduki kursi parlemen dengan bersaing melalui pemilu. Di kursi parlemen 

inilah partai-partai kemudian memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. 

B. Good Governance 

1. Pengertian Good Governance 

Good Governance berasal dari bahasa inggris, good yang artinya baik, dan 

governance yang artinya pemerintahan. Istilah governance dalam bahasa inggris 

yaitu “the act, fact, manner of governing” yang dalam bahasa Indonesia berarti 

tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan 

istilah good dalam good governance dapat mengandung dua pemahaman : 

pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, nilai-nilai yang 

dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional. 

Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam 

pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. 

Sebenarnya cukup sulit untuk menemukan konsep good governance, karena 

seyogyanya konsep ini memiliki arti dan makna yang luas dan sering dipahami 

 
10 Haniah Hanifie dan Ana Sabhana Azmy, ibid., hal. 48 
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berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Dalam konteks pemberantasan Kolusi, 

Korupsi dan Nepotisme (KKN), good governance sering diartikan sebagai 

pemerintahan yang bersih dari praktik KKN. Karena good governance dinilai 

akan terwujud jika pemerintah mampu menjadikan dirinya sebagai pemerintah 

yang bersih dari praktik KKN. Sedangkan dalam konteks demokratisasi, good 

governance sering dipahami sebagai upaya pemerintah dalam memberikan ruang 

partisipasi yang luas bagi aktor dan lembaga di luar pemerintah sehingga ada 

pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antara Negara, masyarakat sipil 

dan mekanisme pasar11. 

Pengertian yang lainnya tentang good governance juga dicetuskan oleh 

Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan bahwa wujud good governance 

adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, 

serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif 

diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. OECD 

(Organization for Economic Co-operation and Development) dan World Bank 

mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan manajemen 

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan 

pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan 

pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan 

disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya 

aktivitas kewiraswastaan12. 

 
11 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Op.cit., Hal. 18. 
12 Sedarmayanti, Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”. (First Ed.) (Bandung : Mandar 
Maju, 2012). Hal. 7. 
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Dengan banyaknya perspektif yang berbeda maka tidak mengherankan jika 

makna mengenai good governance pun berbeda-beda. Secara umum ada beberapa 

karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik good governance, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Praktik good governance harus memberikan ruang kepada aktor 

lembaga non-pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam 

kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan adanya sinergi di 

antara aktor dan lembaga pemerintah dengan non-pemerintah seperti 

masyarakat sipil dan mekanisme pasar. 

b. Dalam praktik good governance terkandung nilai-nilai yang membuat 

pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan 

kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan dan daya 

tanggap menjadi nilai yang penting. 

c. Praktik good governance adalah praktik pemerintah yang bersih dan 

bebas dari praktik KKN serta berorientasi pada kepentingan publik. 

Karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika mampu 

mewujudkan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, penegakan hukum 

dan akuntabilitas publik. 

Pelaksanaan Good Governance akan bermakna apabila ditunjang oleh 

unsur-unsur yang penting terutama dalam hal kepentingan publik. Unsur-unsur 

dalam kepemerintahan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu : Pertama, Negara 

atau dalam hal ini adalah pemerintah. Konsepsi kepemerintahan pada dasarnya 

adalah kegiatan negara, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta 

dan kelembagaan masyarakat madani (Civil Society Organizations). Kedua, 
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Sektor swasta yang mencakup perusahaan swasta yang aktif berinteraksi dalam 

sistem pasar, seperti industri pengolahan, perdagangan, perbankan, dan koperasi 

termasuk kegiatan sektor informal. Ketiga, Masyarakat Madani yang pada 

dasarnya memiliki posisi strategis yakni ditengah-tengah antara pemerintah dan 

perseorangan, ataupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, 

politik, dan ekonomi13. 

Gambar 2.1  

Interaksi Antar Pelaku dalam Kerangka Kepemerintahan (governance) 

 

Dalam hal pembagian peran tersebut, bukan berarti telah terjadi 

pengurangan peran pemerintah dalam proses governing. Pemerintah tetap menjadi 

institusi penting dalam pelaksanaan governing itu sendiri. Pertama, negara 

(pemerintah) tetap bermain sebagai figur kunci namun tidak mendominasi, serta 

memiliki kapasitas mengkoordinasi bukan memobilisasi aktor-aktor pada institusi 

semi dan non pemerintah untuk mencapai tujuan publik. Kedua, kekuasaan yang 

dimiliki negara harus ditransformasikan dari yang semula dipahami sebagai 

‘kekuasaan atas’ menjadi ‘kekuasaan untuk’ menyelenggarakan kepentingan, 

 
13 Ibid., Hal. 39. 

Pemerintah

MasyarakatSwasta
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memenuhi kebutuhan, dan menyelesaikan masalah publik. Ketiga, negara, NGO, 

swasta dan masyarakat lokal merupakan aktor-aktor yang memiliki posisi dan 

peran yang saling menyeimbangkan. 

Kemudian keempat, negara harus mampu mendesain ulang struktur dan 

kultur organisasinya agar siap dan mampu mejadi katalisator bagi institusi lainnya 

untuk menjalin sebuah kemitraan yang kokoh, otonom, dan dinamis. Kelima, 

negara harus melibatkan semua pilar masyarakat dalam proses kebijakan mulai 

dari formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, serta penyelenggaraan 

layanan publik. Keenam, negara harus mampu meningkatkan kualitas responsif, 

adaptasi, dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan kepentingan, 

pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah publik. 

2. Prinsip-Prinsip Good Governance 

Menurut United Nation Development Program (UNDP), good governance 

didefinisikan sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, 

sektor swasta, dan masyarakat. Dari definisi tersebut UNDP mengajukan 

karakteristik atau prinsip-prinsip good governance yang saling memperkuat dan 

tidak dapat berdiri sendiri. Prinsip – prinsip tersebut adalah sebagai berikut14 : 

a. Partisipasi. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan 

keputusan, baik secara langsung maupun melalui kepentingannya. 

Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan 

berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip ini 

menghendaki adanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan 

 
14 Agus Dwiyanto. Op.cit., hal. 79. 
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tanggapan, pendapat, kritik, dan bersuara dalam proses perumusan 

kebijakan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

b. Aturan Hukum. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa 

perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia. Hukum harus adil 

dengan tidak memandang berbeda kedudukan warga negaranya. 

c. Transparansi. Prinsip ini dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. 

Penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan 

terjaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat 

dan memadai. 

d. Responsif (Daya Tanggap). Prinsip ini menghendaki kepekaan para 

pengelola instansi publik terhadap aspirasi masyarakat. Prinsip 

responsif merupakan prinsip yang sangat penting untuk melihat 

bagaimana kemampuan instansi publik dalam melayani semua pihak – 

pihak yang berkepentingan. 

e. Berorientasi konsensus. Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai 

penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai 

kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak. 

f. Efektivitas dan Efisiensi. Setiap proses kegiatan dan kelembagaan 

diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai 

sumber-sumber yang tersedia. 

g. Akuntabilitas. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor 

swasta, dan masyarakat (civil society) memiliki pertanggung jawaban 
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kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para 

pemilih (stakeholders).  

h. Kesetaraan. Prinsip kesetaraan dalam good governance adalah 

kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Prinsip ini 

mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan 

berperilaku adil dalam pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan 

keyakinan, suku, jenis kelamin dan kelas sosial. 

i. Visi Strategis. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif 

yang luas dan berjangka panjang tentang penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan 

dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. 

C. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu diperlukan sebagai pembanding dalam penelitian ini. Penulis 

mengambil referensi dari beberapa penelitian dengan tema yang sama yang 

pernah dilakukan sebelumnya, antara lain yaitu: 

 Pertama, Skripsi oleh Saudara Muhajirin (2012) dari Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan judul Peranan LSM Dalam Upaya Menunjang 

Good Governance Di Kota Malang (Studi Pada Malang Corruption Watch / 

MCW). Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya praktik korupsi di 

Pemerintahan Kota Malang yang menjadi penghambat terwujudnya good 

governance. Oleh karena itu, diperlukan peran masyarakat maupun LSM untuk 

ikut serta dalam mengawasi kinerja dari pemerintah khususnya pemerintahan 

Kota Malang. Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kemudian 

berperan sebagai civil society dan bersinergi dengan masyarakat luas adalah 
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Lembaga Anti Korupsi yang berada di Kota Malang, Malang Corruption Watch 

(MCW) yang merupakan objek penelitian yang saudara Muhajirin teliti.  

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif. Hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhajirin adalah bahwa terdapat 

keseriusan dari lembaga MCW ini dalam upaya memberantas korupsi di Kota 

Malang dengan beberapa agenda utama yaitu Mewujudkan Pelayanan Publik yang 

baik (Public Good Service), Mewujudkan Kebijakan APBD Pro Rakyat, dan 

Mewujudkan Pemerintahan Akuntabel. Persamaan dengan penelitian dari saudara 

Muhajirin yakni sama-sama meneliti tentang peran LSM terutama dalam upaya 

menunjang good governance. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah 

penulis tidak hanya meneliti tentang peran LSM dalam pemberantasan korupsi 

secara khusus tetapi juga melihat bagaimana peran LSM yang penulis teliti untuk 

mendorong pemerintah mewujudkan good governance sesuai dengn prinsip-

prinsipnya di Tasikmalaya. 

Kedua, Skripsi Oleh Saudari Oktaria Trisnawati (2015) dari Universitas 

Negeri Semarang dengan judul Aktualisasi Tata Kelola (Good Governance) LSM 

Pattiro (Kajian Dalam Isu Pencegahan Korupsi Di Kota Semarang). Penelitian 

ini dilatar belakangi oleh hasil observasi awal mengenai akuntabilitas, 

transparansi, dan partisipasi LSM Patiro. Salah satu yang menjadi fokus Pattiro 

adalah pencegahan korupsi. Hal ini dicanangkan Pattiro dalam misinya yaitu 

terciptanya tata kelola (good governance). Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif. Sumber data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. 

Analisis data kualitatif menggunakan teknik dari Miles dan Huberman.  
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Simpulan dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa berdirinya Pusat Telaah Informasi Dan Regional atau yang dikenal Pattiro 

telah banyak menghasilkan keluaran dan pencapaian penting yang memberikan 

perubahan secara signifikan kepada masyarakat dan tata kelola yang baik (good 

govenance) melalui tiga focus area, yaitu : melalui program kerja yang sesuai 

dengan renstra kerja Pattiro yaitu dalam pencegahan korupsi melalui trainng 

advokasi training kepada komunitas dampingan, cek sekolahku, RADPK, dan 

musrenbang kelurahan sampai kota dari mengawal rencana kegiatan sampai 

dengan pelaksanaannya.  

Transparansi di bidang kesehatan yang mendapat alokasi dana pada tahun 

2015. Upaya partisipasi Patiro dalam pencegahan korupsi bersamaan komunitas 

dampingan melakukan pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi. Faktor 

yang menghambat aktualisasi Pattiro dalam isu pencegahan Korupsi yaitu 1) 

ketergantungan dana donor 2) belum adanya mekanisme exit strategi dalam 

pengelolaan program 3) keterbatasan untuk melakukan audit laporan keuangan 4) 

keterbatasan SDM dalam mengembangkan layanan informasi. Persamaan dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama memfokuskan masalah terkait dengan aktualisasi 

good governance oleh LSM dan juga menggunakan metode penelitian yang sama. 

Yang menjadi perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, yakni LSM Pattiro. 
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Tabel 2.1 

 Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Judul Perbedaan Hasil Penelitian 

1. Muhajirin 

(2012)  

Peranan LSM 

Dalam Upaya 

Menunjang 

Good 

Governance Di 

Kota Malang 

(Studi Pada 

Malang 

Corruption 

Watch / MCW). 

penulis tidak hanya 

meneliti tentang peran 

LSM dalam upaya  

pemberantasan korupsi 

secara khusus tetapi juga 

melihat bagaimana peran 

LSM yang penulis teliti 

untuk mendorong 

pemerintah mewujudkan 

good governance sesuai 

dengan prinsip-

prinsipnya di 

Tasikmalaya. 

 

Terdapat keseriusan dari 

lembaga MCW ini dalam 

upaya memberantas 

korupsi di Kota Malang 

dengan beberapa agenda 

utama yaitu Mewujudkan 

Pelayanan Publik yang 

baik (Public Good 

Service), Mewujudkan 

Kebijakan APBD Pro 

Rakyat, Dan Mewujudkan 

Pemerintahan Akuntabel 

2. Oktaria 

Trisnawati 

(2015) 

Aktualisasi Tata 

Kelola (Good 

Governance) 

LSM Pattiro 

(Kajian Dalam 

Isu Pencegahan 

Korupsi Di 

Kota Semarang) 

Perbedaannya hanya 

terletak pada objek yang 

diteliti. Dan fokusnya 

pada kajian pencegahan 

Korupsi di Kota 

Semarang. 

Pattiro telah banyak 

menghasilkan keluaran 

dan pencapaian penting 

terwujudnya tata kelola 

yang baik (good 

govenance ) melalui tiga 

focus area, yaitu : melalui 

program kerja seperti 

trainng advokasi kepada 

komunitas dampingan. 

Transparansi di bidang 

kesehatan yang mendapat 

alokasi dana pada tahun 

2015. Melakukan 
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pendidikan anti korupsi 

dan kampanye anti 

korupsi.  

 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai 

skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang 

melatar belakangi penelitian ini. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan 

antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Kerangka pemikiran 

pada penelitian kali ini tertuang pada bagan di bawah ini. 
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Bagan 2.1  

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu masalah yang masih menjadi PR bagi pemerintah daerah dalam 

mewujudkan good governance adalah masalah korupsi dan pelayanan publik. Di 

beberapa daerah misalnya, korupsi sudah merambah sampai kepada institusi 

terbawah, ditambah pelayanan publik dan birokrasi yang buruk. Untuk itu dalam 

Good Governance Di Kabupaten 

Tasikmalaya 

Faktor penghambat terwujudnya 

good governance di Kabupaten 

Tasikmalaya 

Koalisi Mahasiswa Dan Rakyat 

Tasikmalaya  (KMRT)  

Indikator Masalah Good Governance 

di Kabupaten Tasikmalaya : Masalah 

Korupsi Dan Pelayanan Publik 

Terwujudnya Tata Kelola 

Pemerintahan Yang Baik di 

Kabupaten Tasikmalaya 

berdasarkan Prinsip-prinsip Good 

Governance. 
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rangka mewujudkan good governance yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntabel, partisipasif, transparan dan responsif dan lain sebagainya, maka 

diperlukan peran serta dari ketiga aspek atau pelaku dalam good governance itu, 

salah satunya yakni keberadaan Lembaga-lembaga atau institusi-institusi non 

pemerintah (LSM) sebagai bagian dari civil society yang berperan penting dalam 

fungsinya untuk mengawasi dan juga mengendalikan jalannya pemerintahan dan 

pelayanan publik. LSM sebagai salah satu elemen penting dalam civil society 

memegang peranan yang besar dalam memonitor atau mengawasi implementasi 

kebijakan dan program pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan kebijakan negara.  

Salah satu LSM yang sampai saat ini ikut aktif dalam mewujudkan good 

governance di Tasikmalaya khususnya di Kabupaten adalah LSM KMRT. KMRT 

atau Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya merupakan LSM yang bertujuan 

untuk mewujudkan good governance dan mengembangkan partisipasi publik di 

Tasikmalaya khususnya pada perannya dalam melakukan pengawasan terhadap 

tindakan penyelewangan oleh pemerintah. Korupsi telah mendistorsi kebijakan 

publik sehingga melahirkan buruknya kualitas layanan publik, kemiskinan, 

kebodohan dan ketidakberdayaan rakyat. Dengan adanya LSM KMRT ini maka 

diharapkan dapat membantu pemerintah dalam proses governing bersama-sama 

dengan pemerintah itu sendiri, masyarakat sipil, dan swasta, guna mewujudkan 

good governance di Kabupaten Tasikmalaya. 

 


