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ABSTRAK 

Hamzah, 2021. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam 
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Gowa. Dimbimbing 
oleh Hj. Fatmawati dan Hafiz Elfiansyah Parawu. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 
implementasi Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Transparansi dan Prinsip 
Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kabupaten 
Gowa.Jenis penelitian ini adalah penelitian deksriptif dengan 
menggabungkan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitaif, 
dengan menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara mendalam 
terhadap responden dan informan yang telah ditetapkan yakni Bupati 
Gowa, Plt. Sekda, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Pendidikan, Staf 
Bagian Hukum, Anggota DPRD Gowa, Kepala Sekolah, Guru Sekolah, 
Tokoh Masyarakat, dan Orang tua Siswa, dan dokumentasi,Teknik 
analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Informan penelitian sebanyak 35 orang yang dikutip secara 
purposive. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Prinsip 
Akuntabilitas telah diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah 
Kabupaten Gowa oleh karena terwujud kesesuaian antara Peraturan 
daerah dan Peraturan Bupati dengan pelaksanaannya, demikian halnya 
dengan sanksi yang ada dalam peraturan tersebut telah diterapkan, dan 
Tidak terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam penyelenggaraan 
Pendidikan Gratis. Demikian halnya dengan Prinsip Transparansi telah 
diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dalam 
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis hal ini ditandai dengan Tersedianya 
informasi, Adanya akses pada informasi, dan Meningkatnya Kepercayaan 
Masyarakat terhadap Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. 
Untuk Implementasi Prinsip Partisipasi dipandang belum 
diimplementasikan dengan baik Pemerintah Kabupaten Gowa dalam 
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, oleh karena belum adanya kebijakan 
(peraturan) yang mengatur secara khusus prosedur dan mekanisme 
pelibatan masyarakat dan belum adanya forum dialog dan konsultasi 
publik yang dilaksanakan secara berkala  dalam Penyelenggaraan 
Pendidikan Gratis. 
 

Kata Kunci: Implementasi, Good Governance, Pendidikan Gratis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di 

seluruh daerah di Indonesia menjadi tuntutan yang wajib dijalankan oleh 

pemerintah. Guna mewujudkan harapan ini, pemerintah pusat perlu untuk 

mendapat dukungan dari segenap pemerintah daerah yang ada. 

Sehingga, pemerintah daerah diberikan alur kewenangan yang besar 

diiringi dengan pemberian hak serta peranan menyelenggarakan otonomi 

daerah.  

 Menurut Bachri (2007:127) “paradigma otonomi daerah sesuai 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 

1945 (Pasal 18), hingga pada era reformasi dengan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 (UU No 22 Tahun 1999) yang diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka 

daerah memiliki kemandirian dalam mengatur dan mengurus urusan 

rumah tangganya; agar tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dapat 

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; agar partisipasi dan peran 

serta masyarakat daerah ikut serta terlibat dalam proses kebijakan dan 

pembangunan daerah; agar terwujud demokratisasi, pemberdayaan, 

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

serta agar terwujudnya pergeseran kemakmuran dari pusat ke daerah”. 
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Namun menurut Bachri, (2007), pada kenyataannya penjabaran dari 

prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas serta prinsip partisipasi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga saat ini tampaknya 

belum berjalan baik, hal mana masih adanya kebijakan pemerintah daerah 

yang belum sepenuhnya berorientasi kepada kepentingan pemberdayaan 

masyarakat, tetapi justeru lebih mengutamakan pemasukan kas daerah; 

banyaknya kegiatan/program pemerintah daerah yang membutuhkan 

pembiayaan yang besar namun dari segi kemanfaatannya kurang 

dirasakan oleh masyarakat, banyaknya kebijakan pemerintah daerah yang 

tidak dibuka secara transparan kepada publik; dan pelaksanaan 

pengawasan yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip good 

governance sehingga tidak berjalan secara optimal. 

Tata pemerintahan yang baik, memerlukan sejumlah parameter dan 

panduan, sayangnya parameter tata pemerintahan yang baik, tidaklah 

sesuatu yang dapat ditentukan seketika dapat diukur. Sebab sub-konsep 

tata pemerintahan yang baik, adalah konsep-konsep yang lebih bersifat 

kualitatif, bukan kuantitatif. Supremasi hukum misalnya, sebagai salah 

satu subkonsep tata pemerintahan yang baik (good governance), 

merupakan konsep yang bersifat kualitatif, sehingga sulit untuk diukur 

secara kuantitatif. Karakter hukum, represif, otoritatif dan responsif pun 

demikian, sulit diukur, kecuali dengan mengidentifikasi sejumlah undang-

undang yang memiliki karakter yang sama. 

“Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih 

berkualitas merupakan mandat yang harus dilaksanakan bangsa 
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Indonesia” sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) 

yaitu “negara hendak melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, mencerdasaskan kehidupan bangsa, memajukan 

kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 

Selanjutnya, pada Pasal 28 ayat (1) UUD NKRI 1945 mengamanatkan 

bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapat 

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi 

meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia”. 

Amanat tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 31 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa “setiap Warga Negara berhak mendapatkan 

pendidikan”. 

Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, secara jelas menyatakan 

bahwa “pemerintah mempunyai suatu kewajiban konstitusi (constitutional 

obligation) untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-

kurangnya 20% dari APBN dan APBD guna memenuhi kebutuhan 

penyelenggaraan pendidikan nasional”. Kewajiban yang diamanatkan oleh 

UUD NRI 1945 tersebut dipertegas kembali dalam UU No. 20 Tahun 2003  

tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

 Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 didalamnya 

“mengusung  semangat demokratisasi, desentralisasi dan globalisasi. 

Paling kurang terdapat sembilan belas pasal yang menggandengkan kata 
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pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang konotasinya adalah 

berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan  pendidikan hendaknya selalu 

mensinergikan kepentingan nasional dan kepentingan lokal (daerah) 

sehingga kualitas pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan daya 

saing peserta didik”. 

Dalam Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 

dinyatakan “bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur 

dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku”.  

Dalam Pasal 50 ayat (5) UU No. 20 Tahun 2003 menegaskan 

bahwa “pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mengelola pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis 

keunggulan lokal.” 

Agenda pembangunan Kabupaten Gowa dalam bentuk 

peningkatan SDM “telah dilaksanakan dengan menerapkan beberapa 

ketentuan aturan baik itu dalam bentuk Peraturan Daerah maupun dalam 

bentuk Peraturan Bupati, antara lain; Perda Kabupaten Gowa Nomor 4 

Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis; Perda Kabupaten Gowa Nomor 09 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Gowa Nomor 10 

Tahun 2009 Tentang Program Wajib Belajar; Perda Kabupaten Gowa 

Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan; serta 

Peraturan Bupati Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perda 

Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis. 
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Berdasarkan Perda Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Pendidikan Gratis, maka Kabupaten Gowa dapat dikatakan sebagai 

daerah pertama di Indonesia yang secara resmi menyelenggarakan 

Pendidikan Gratis di Indonesia”. Tentu saja sebagai sebuah kebijakan 

baru dan pertama yang sebelumnya belum ada contoh (patron) untuk 

teknis implementasinya maka pastilah disana sini masih terdapat 

kekurangan (masalah) sebagaimana penyelenggaraan pendidikan di 

seluruh wilayah Republik indonesia yang juga banyak bersoal/ 

bermasalah. Namun seiring dengan waktu, maka pastilah ada upaya-

upaya perbaikan secara signifikan sebagai tindaklanjut dari monitoring 

dan evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gowa secara 

simultan dan berkelanjutan dengan berbagai macam bentuk pendekatan. 

Terkait dengan hal tersebutlah maka peneliti berkeinginan untuk mengkaji 

lebih jauh seperti apa Pemerintah Kabupaten Gowa 

mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratisnya.   

Untuk konteks Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten Gowa “dapat 

dikemukakan kondisi pendidikan di Sulawesi Selatan yang jumlah 

penduduknya sekitar 7 juta jiwa dengan luas wilayah 45.574,48 km2, saat 

ini memiliki penduduk usia sekolah pada kelompok umur 7 – 12 tahun 

sebanyak 968.040 orang, kelompok umur 13 – 15 tahun sebanyak 

485.702 orang, dan kelompok umur 16 – 18 tahun sebanyak 443.523 

orang. Dari jumlah tersebut, yang terserap oleh sekolah pada jenjang 

SD/MI sebanyak 1.060.096 orang, SLTP/MTs sebanyak 361.600, 
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SLTA/MA sebanyak 329.245 orang, Paket A sebanyak 3.964 orang, Paket 

B sebanyak 9.088 orang dan Paket C sebanyak 756 orang. (sumber 

Diknas Provinsi Sulsel). Data ini menggambarkan perlunya penataan 

manajemen penyelenggaraan pendidikan di Sulawesi Selatan dengan 

melibatkan seluruh unsur di dalamnya”.  

Kondisi pendidikan di Propinsi Sulawesi Selatan juga “tidak terlepas 

dari adanya praktek-praktek yang menyimpang dari prinsip-prinsip tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance)  dan cenderung 

menjadi suatu pembenaran”.  

Persoalan pendidikan sebagaimana penulis kemukakan di atas, 

hampir dialami semua daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Gowa, 

sehingga mendorong penulis untuk melakukan kajian ilmiah dalam bentuk 

tesis terhadap hal-hal yang melingkupi dunia pendidikan, dengan Judul 

Tesis: Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Gowa. Namun 

mengingat jumlah dan banyaknya versi tentang prinsip-prinsip Good 

Governance, maka dalam penelitian ini nantinya hanya memfokuskan 

pada 3 prinsip utama dari Good Governance yakni Prinsip 

Akuntabilitas, Prinsip Transparansi dan Prinsip Partisipasi yang dari 

semua versi atau pendapat tentang prinsip-prinsip good governance 

ketiga prinsip ini dimaknai sama. 

Adapun argumentasi ilmiah yang menjadi dasar pemilihan ketiga 

prinsip utama dari Good Governance tersebut di atas, adalah;  
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Pertama, Prinsip Akuntabilitas, sebagaimana yang telah penulis uraikan 

pada bahagian terdahulu di atas bahwa “Peningkatan akses masyarakat 

terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang 

harus dilaksanakan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam 

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu negara hendak melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdasaskan 

kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, pada Pasal 28 ayat 

(1) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak 

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak 

mendapatkan pendidikan dan mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan 

dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya 

demi kesejahteraan umat manusia. Amanat tersebut kemudian dipertegas 

dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap Warga Negara 

berhak mendapatkan pendidikan”. 

Berbagai fakta menunjukkan bahwa “sentralisasi pengelolaan 

pendidikan nasional selama Indonesia merdeka ternyata telah 

menempatkan Indonesia dalam posisi sebagai negara yang jauh tertinggal 

dibanding dengan negara-negara lain di dunia. UNDP tahun 2005 

melansir bahwa, saat ini Indonesia berada pada tingkat 110 dari 173 

negara, jauh di bawah Malaysia (peringkat 55), Thailand (peringkat 70), 

Filipina (peringkat 77), Cina (peringkat 96), dan Vietnam (peringkat 109). 

Kenyataan tersebut mendorong lahirnya semangat baru dan visi yang 



8 

 
 

lebih demokratis dan lebih desentralistis dalam pengelolaan bidang 

pendidikan, sehingga dapat mengembangkan potensi peserta didik sesuai 

dengan potensi dirinya, potensi lingkungan terdekatnya, dan potensi yang 

lebih luas”. 

Pada konteks sebagaimana telah diuraikan di atas yang menjadi 

argumentasi ilmiah mengapa peneliti hendak melihat seperti apa 

“implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan pendidikan 

gratis di Kabupaten Gowa”. Dalam hal ini peneliti hendak melihat 

sejauhmana penyelenggaraan Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa 

tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang ada (Peraturan daerah dan Peraturan Bupati 

Gowa) sehingga dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), termasuk di 

dalamnya peneliti juga ingin melihat akuntabilitasnya dari penerapan 

sanksi yang diatur dalam ketentuan peraturan tersebut, dan juga peneliti 

ingin menilai sisi akuntabilitas penyelenggaraan Pendidikan gratis tersebut 

dari aspek ada tidaknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam 

penyelenggaraan Pendidikan gratis oleh pemda Gowa.  

 Kedua, Prinsip Transparansi, beberapa tahun terakhir, berbagai 

persoalan pendidikan yang sering kita jumpai dan dilansir media massa, 

antara lain: 

Pertama “Fenomena mahalnya harga buku, yang disebabkan oleh 

berbagai faktor yaitu jalur distribusi yang panjang, pajak yang tinggi serta 

kebocoran (pemalsuan) lainnya yang dialami oleh penerbit buku lokal. 

Harga buku yang mahal juga disebabkan karena para penerbit harus 
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menanggung pajak import kertas, dan rabat 35-40% untuk distributor, 

belum lagi fee (komisi) untuk sekolah yang juga kisarannya mencapai 30-

35%.  

Biaya pengadaan buku di sekolah selama ini menjadi beban 

orangtua siswa setiap menjelang tahun ajaran baru. Apa lagi dengan 

kurikulum yang selalu berubah-ubah, siswa terpaksa harus mengganti 

buku ajar dengan yang baru walaupun sebenarnya buku ajar yang baru 

isinya hampir sama dengan buku lama, hanya halaman judulnya yang 

dipermak lebih bagus. Pemerintah memang telah berupaya meringankan 

beban orangtua siswa SD-SMP dari biaya pendidikan melalui pengadaan 

buku gratis dalam bentuk bantuan operasional sekolah (BOS). Namun, 

pengadaan buku gratis tersebut diperkirakan belum bisa efektif karena 

hanya untuk satu mata pelajaran. Padahal setiap tahunnya orangtua 

siswa harus membeli buku untuk 8-10 mata pelajaran (Kompas, 13 Juni 

2006). Negara tetangga kita seperti: Singapura, Malaysia, dan Thailand, 

sudah sejak lama memberikan fasilitas buku gratis sampai jenjang SMA 

(Kedaulatan Rakyat, 18 April 2006). Hal tersebut masih ditunjang dengan 

fasilitas perpustakaan yang amat sangat memadai, bahkan electronic 

library yang canggih”. 

Kedua Fenomena lainnya adalah, “pengadaan dan penyebaran 

guru yang belum merata. Kekurangan guru adalah masalah yang klasik di 

dunia pendidikan Indonesia. Depdiknas mencatat kekurangan guru di 

Tanah Air pada tahun 2003 mencapai 427.903 orang. Pemerintah telah 

mengatasi kekurangan guru dengan mengangkat guru bantu sebanyak 
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190.714 orang. Namun tenaga guru bantu tersebut masih jauh dari jumlah 

yang dibutuhkan, kekurangannya masih lebih dari 50%” (Kompas, 17 

December 2003). 

Ketiga “Fenomena nilai standarisasi kelulusan siswa, setiap 

tahunnya pemerintah menaikkan nilai strandarisasi kelulusan siswa. 

Kebijakan pemerintah tersebut dilandasi trend semangat baru tentang 

kualitas pendidikan. Berbagai pandangan yang pro dan kontra diutarakan 

oleh masyarakat seiring meningkatnya nilai standarisasi kelulusan siswa. 

Sebagian masyarakat menyambut baik kebijakan tersebut karena 

dianggap akan meningkatkan mutu pendidikan, dan sebagian lagi 

menolak karena dianggap mempersulit siswa dan tujuannya sebagai 

peningkat mutu pendidikan malah sebaliknya akan memerosotkan mutu 

pendidikan. Pada tahun 2004, peningkatan angka kelulusan dari 3,01 

menjadi 4,01 menimbulkan kekhawatiran siswa yang bakal tidak lulus 

akan mencapai 40 persen. Kekhawatiran ini tidak terbukti karena 

Depdiknas melakukan konversi nilai UAN dengan cara mengkatrol nilai 

kurang dan pengurangan nilai bagus, sehingga angka ketidaklulusan bisa 

ditekan serendah mungkin. Dengan menekan angka ketidaklulusan ini, 

Depdiknas ingin menunjukkan kecemasan masyarakat tidak terbukti. 

Namun demikian, tidak disadari tindakan ini justru bisa memicu 

kecemasan masyarakat atas kompetensi dan integritas para pembuat 

kebijakan di bidang pendidikan” (Kompas, 15 juni 2004).  

Keempat, bahwa “salah satu hal yang perlu dicermati adalah 

pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang 
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dicanangkan pada tahun 1989. Program ini mewajibkan kepada seluruh 

anak berusia 7-15 tahun untuk memperoleh kesempatan pendidikan 

sampai setingkat SMP. Tentunya pendidikan tersebut tidak gratis, banyak 

sekali yang harus dibayar oleh orang tua siswa seperti uang pendaftaran, 

seragam sekolah, seragam olahraga, buku dan alat tulis, SPP, 

transportasi, uang saku, kursus ekstrakurikuler, dan biaya lain-lain. Jika 

pemerintah konsisten membebaskan biaya pendidikan untuk program 

wajib belajar 9 tahun, pertanyaan dasarnya adalah cukupkah dana 

anggaran pendidikan yang dijanjikan oleh pemerintah sebesar 20 persen 

dari APBN?”. 

Kata kunci pengembangan sumber daya manusia ialah “pendidikan bagi 

seluruh warga negara yang berlangsung sepanjang hayat sejak dari 

dalam keluarga, di sekolah, dan di dalam kehidupan secara keseluruhan”.  

Kelima persoalan yang peneliti kemukakan di ataslah yang menjadi 

argumentasi ilmiah mengapa penulis memilih untuk meneliti ”sejauhmana 

Implementasi Prinsip Transparansi dalam penyelenggaraan Pendidikan 

Gratis di Kabupaten Gowa”. Terkait dengan implementasi prinsip 

transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten 

Gowa, maka penliti akan mengukurnya dengan menggunakan 3 (tiga) 

indikator yakni apakah tersedia informasi yang memadai; juga apakah 

tersedia (adanya) akses pada informasi yang tersedia tersebut; dan 

terakhir apakah masyarakat Kabupaten Gowa percaya pada kebijakan 

pemerintah Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan pendidikan gratis.  

Ketiga, Prinsip Partisipasi, bahwa “mengingat penyelenggaraan 
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pendidikan gratis yang telah berjalan di Kabupaten Gowa bukanlah 

sesuatu yang umum atau sama di daerah-daerah lain yang ada di 

Indonesia, dan secara umum begitu banyaknya permasalahan yang 

muncul dalam proses penyelenggaraan pendidikan selama ini di indonesia 

sebagaimana yang telah peneliti kemukakan di atas, mulai dari proses 

seleksi penerimaan siswa, pengadaan perlengkapan siswa, pembayaran, 

beasiswa, dan teknis pelaksanaan pendidikannya sehingga mendorong 

peneliti untuk mengkaji bagaimanakah implementasi Prinsip Partisipasi 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa”. Terkait dengan 

implementasi prinsip partisipasi ini, peneliti tertarik untuk menilainya 

dengan melihat apakah pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan 

pendidikan gratis itu didasarkan pada konsensus (kesepakatan bersama) 

dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat; juga penliti akan 

menilainya dengan melihat seperti apa persepsi (penilaian) masyarakat 

Gowa terhadap kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis ini?; dan 

terakhir peneliti juga akan menilai implementasi prinsip partisipasi ini 

dengan melihat ada tidaknya kepercayaan masyarakat  terhadap 

kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis oleh Pemda Gowa. 

 Namun argumentasi paling utama mengapa peneliti hanya meneliti 

3 (tiga) prinsip good governance ini dalam penyelenggaraan pendidikan 

gratis di Kabupaten Gowa oleh karena menurut penelitian pendahuluan 

penulis bahwa pada setiap pembuatan atau pelaksanaan sebuah 

kebijakan publik/program yang selalu dipersoalkan adalah aspek 
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akuntabilitasnya, aspek transparansinya, dan aspek partisipasinya 

(sejauhmana dan seberapa banyak masyarakat yang akan terdampak 

pada kebijakan/program tersebut telah dilibatkan secara aktif baik dalam 

pembuatan maupun pelaksanaan sebuah kebijakan/program). 

B. Fokus Penelitian 

Pelaksanaan otonomi pendidikan “memungkinkan daerah semakin 

leluasa untuk menentukan sistem pendidikan yang akan diterapkan di 

daerahnya. Menyikapi realitas ini, daerah tidak perlu terlalu berlebihan 

dengan mengesampingkan program nasional. Dalam arti bahwa sistem 

yang digunakan di daerah, tetap mengacu pada program nasional yang 

tercermin dalam empat strategi dasar pendidikan nasional yaitu 

pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, efisiensi, dan relevansi. 

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota perlu memilah dan memilih secara hati-hati berbagai 

strategi pembangunan pendidikan yang selama ini telah dilakukan agar 

kekeliruan kolektif pada masa lalu tidak diulangi oleh pemerintah daerah 

pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, hanya strategi 

pembangunan pendidikan yang menunjukkan pengaruh positif yang perlu 

dilanjutkan, sedangkan yang tidak banyak memberi manfaat bagi siswa 

dan lembaga pendidikan serta melahirkan berbagai masalah baru harus 

segera ditinggalkan. 

Strategi pembangunan pendidikan yang efektif mutlak diperlukan, 

yaitu strategi pembangunan yang memberdayakan, memberikan 

kepercayaan yang lebih luas, dan mengembalikan urusan pengelolaan 
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pendidikan kepada sekolah. Peran pemerintah lebih ditekankan pada 

pelayanan, agar proses pendidikan di sekolah berjalan secara efektif dan 

efisien. Peran ini dapat dilakukan oleh semua jenjang pemerintahan, baik 

pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dalam konteks itulah, reformasi 

dalam pengelolaan pendidikan mengarah pada terciptanya kondisi yang 

desentralistis baik pada tatanan birokrasi maupun pengelolaan sekolah”.  

Berdasarkan pada uraian di atas, maka isu penelitian diduga kuat 

bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah di bidang penyelenggaraan 

pendidikan di daerah dalam era otonomi daerah belum 

mengimplementasikan prinsip-prinsip Good governance dengan baik. 

Mengingat luas dan banyaknya permasalahan dalam sistem 

penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan gratis di era otonomi 

daerah ini, terlebih jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) yang juga prinsipnya sangat 

banyak dan variannya juga berbeda beda, maka untuk fokusnya penelitian 

dan pembahasan terhadap masalah yang diangkat dalam penulisan tesis 

ini, maka penulis membatasi masalah dengan merumuskan masalah 

penelitian tesis ini, sebagai berikut; 

1. Bagaimanakah implementasi prinsip Akuntabilitas dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa?  

2. Bagaimanakah implementasi Prinsip Transparansi dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa? 

3. Bagaimanakah implementasi Prinsip Partisipasi Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa? 

4.  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengkaji, mendalami serta menganalisis sejauh mana 

implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam sistem penyelenggaraan 

pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. Untuk mengkaji, mendalami, 

serta  menganalisis sejauhmana implementasi Prinsip Transparansi 

dalam sistem Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten 

Gowa. 

2. Untuk mengkaji, mendalami, serta  menganalisis sejauhmana 

implementasi Prinsip Partisipasi Masyarakat dalam sistem 

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat secara Teoritis; “diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam 

bidang ilmu hukum tata negara dan administrasi negara dalam 

mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) dalam penataan sistem 

penyelenggaraan desentralisasi pendidikan di Indonesia”. 

b. Manfaat secara Praktis; “diharapkan hasil penelitian ini sebagai 

sumbangan pemikiran untuk dijadikan acuan dalam pengembangan 

pelaksanaan desentralisasi pendidikan di daerah yang berbasis 

prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik”. 

c.  Hasil penelitian ini diharapkan “dapat menjadi bahan bagi peneliti 

berikutnya yang merupakan suatu konsep yang dapat dilanjutkan 

dalam pengimplementasian prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan 

yang baik terhadap penataan sistem penyelenggaraan 

desentrslisasi pendidikan”. 
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d. Konsep yang dihasilkan dalam penelitian ini “diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang terlibat dalam 

menentukan arah kebijakan sistem desentralisasi pendidikan di 

masa yang akan datang”. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Fokus penelitian ini adalah implementasi prinsip-prinsip good 

governance pada Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten 

Gowa. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini adalah: 

1. Penelitian M. Fachrizal Abubakar pada tahun 2016 dengan judul, 

“Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar dan 

Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi 

Kasus di SMA Negeri 1 Tanjung Selor)”. Dari hasil penelitian diperoleh 

gambaran secara keseluruhan bahwa “Implementasi Kebijakan 

Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten 

Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus di SMA Negeri 1 

Tanjung Selor) telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan kelompok 

sasaran BOSDA di SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Walaupun dari sisi 

jumlah yang diterima belum sesuai dengan ketentuan, namun pihak 

sekolah merasakan sangat terbantu dengan BOSDA. Faktor penghambat 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang program 

penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah 

di Kabupaten Bulungan, Kerumitan dalam penyusunan laporan 

pertanggungjawaban dana yaitu dikarenakan singkatnya jangka waktu 

penyusunan laporan pertanggungjawaban”.  
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2. Penelitian Siti Aisyah, M. Fachri Adnan, dan Adil Mubarak, pada tahun 

2017 dengan judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di 

Kabupaten Pasaman”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 

“implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman cukup 

baik, dapat dilihat dari komunikasi yang kurang efektif kepada sasaran 

kebijakan, sumber daya yang tersedia sudah cukup optimal untuk 

melaksanakan kebijakan walaupun masih ada kekurangan dalam sumber 

daya anggaran untuk pengembangan sekolah dan siswa, sikap pelaksana 

kebijakan cukup baik namun, ada sekolah yang meminta pungutan, dan 

dalam struktur birokrasi cukup sederhana namun belum memiliki SOP 

yang jelas. Capaian implementasi kebijakan pendidikan gratis sudah 

efektif dan efisienyaitu sudah tercapainya tujuan kebijakan dengan 

penggunaan dana yang optimal untuk pelaksanaan kebijakan. Kebijakan 

pendidikan gratis cukup memuaskan kebutuhan masyarakat dalam 

pendidikan, pelaksanaan pendidikan gratis sudah merata, masyarakat 

mendukung pelaksanaan pendidikan gratis, pendidikan gratis tepat untuk 

dilaksanakan di Kabupaten Pasaman”.   

3. Penelitian Arpi R. Rondonuwu pada tahun 2019 dengan judul, 

“Implementasi Good Governance dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik 

Bidang Pendidikan di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa 

Selatan”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa “implementasi prinsip 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik bidang 

pendidikan terlihat bahwa sekolah sudah menunjukkan suatu keberhasilan 

yang baik. Penerapan prinsip supremasi hukum terlihat sekolah dan para 



19 

 
 

guru sudah lebih baik dalam menerapkan aturan-aturan, ketentuan-

ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan di 

Kecamatan Amurang Barat. Selain keberhasilan masih terlihat kendala-

kendala, hal ini terjadi pada kebijakan yang dilaksanakan berkaitan 

dengan pelaksanaan pendidikan yaitu yang berkaitan dengan pemberian 

beasiswa administrasinya harus lebih transparan, masih ada pegawai 

yang bersikaf tertutup dalam memberikan informasi pelayanan publik. 

Pemerintah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan 

dapat meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam 

penyelenggaraan pendidikan dan selalu berkomitmen untuk meningkatkan 

derajat pendidikan masyarakat dengan menerapkan pelaksanaan 

pemerintahan yang baik. Masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya 

untuk mempengaruhi pemerintah dalam mebuat kebijakan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya melalui peningkatan bidang 

pendidikan”. 

 Untuk lebih jelasnya tentang penelitian pendahuluan di atas yang 

terkait atau relevan dengan penelitian ini, maka berikut ini kami tampilkan 

dalam bentuk tabel, sebagai berikut: 
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Aspek Peneliti 

1 2 3 4 

 
 
 

Judul 

“Implementasi Kebijakan 
Pendidikan Gratis Tingkat 
Pendidikan Dasar dan 
Menengah Di Kabupaten 
Bulungan Provinsi Kalimantan 
Utara (Studi Kasus di SMA 
Negeri 1 Tanjung Selor)” 

“Evaluasi Implementasi Kebijakan 
Pendidikan Gratis di Kabupaten 
Pasaman” 

“Implementasi Good 
Governance  dalam 
Pelaksanaan Pelayanan Publik 
Bidang Pendidikan di 
Kecamatan Amurang Barat Kab. 
Minahasa Selatan” 

“Implementasi Prinsip-Prinsip 
Good Governance dalam 
Penyelenggaraan Pendidikan 
Gratis di Kabupaten Gowa” 

Peneliti/ 
Penulis 

M. Fachrizal Abubakar Siti Aisyah, M. Fachri Adnan, dan 
Adil Mubarak 

Arpi R. Rondonuwu Hamzah 

 
 
 
 
 

Fokus 
Kajian 

Kajiannya difokuskan untuk 
melihat “implementasi 
kebijakan Perda Kab Bulungan 
No 13 Thn 2014  tentang 
pendidikan gratis dengan 
studi kasus pada SMAN 1 
Tanjung Selor Kab Bulungan 
beserta faktor 
penghambatnya, tanpa 
dikaitkan dengan Prinsip Good 
Governance”. 

Kajiannya difokuskan untuk melihat 
“capaian implementasi kebijakan 
pendidikan gratis khususnya 
kebijakan pengembangan sekolah 
dan siswa  dengan menyoroti 
belum adanya SOP yang mengatur 
tentang pengelolaan & 
pengembangan sekolah & siswa di 
Kab Pasaman, dan tidak 
mengaitkan dengan prinsip good 
governance”. 

Kajiannya difokuskan pada 
“implementasi good 
governance khusus hanya pada 
prinsip partisipasi & supremasi 
hukum dalam pelaksanaan 
pelayanan publik bidang 
pendidikan di Kecamatan 
Amurang Barat Kab Minahasa 
Selatan”. 

Kajiannya difokuskan pada 
“implementasi prinsip good 
governance khususnya prinsip 
akuntabilitas, transparansi & 
partisipasi dalam 
penyelenggaraan pendidikan 
gratis di Kab Gowa”. 

Metode 
Penelitian 

Metode yang digunakan 
adalah “kualitatif deskriptif 
dengan menggambarkan 
keadaan objek penelitian 
pada saat sekarang 
berdasarkan fakta-fakta yang 
ada”. 

Metode yang digunakan adalah 
“kualitatif deskriptif dengan 
menggambarkan keadaan objek 
penelitian pada saat sekarang 
berdasarkan fakta-fakta yang ada”. 

Metode yang digunakan adalah 
“kualitatif deskriptif dengan 
menggambarkan keadaan 
objek penelitian pada saat 
sekarang berdasarkan fakta-
fakta yang ada”. 

Metode yang digunakan adalah 
“mix kuantitatif & kualitatif 

deskriptif dengan menggunakan 
data kuantitatiif untuk 

mendukung penggambaran 
keadaan objek penelitian pada 

saat sekarang berdasarkan fakta-
fakta yang ada”. 

Hasil yang 
Diperoleh 

bahwa “Implementasi 
Kebijakan Pendidikan Gratis 
Tingkat Pendidikan Dasar dan 
Menengah di Kab Bulungan 
Prov Kaltara (Studi Kasus di 
SMA N 1 Tanjung Selor) telah 
digunakan sesuai dengan 
ketentuan dan kelompok 
sasaran BOSDA di SMA N 1 
Tanjung Selor. Walaupun dari 
sisi jumlah yang diterima 
belum sesuai dengan 
ketentuan, namun pihak 
sekolah merasakan sangat 
terbantu dengan BOSDA. 
Faktor penghambat 
implementasi Perda No 13 
Thn 2014 tentang program 
penyelenggaraan pendidikan 
gratis pada pendidikan dasar 
dan menengah di Kab 
Bulungan, Kerumitan dalam 
penyusunan laporan 
pertanggungjawaban dana 
yaitu dikarenakan singkatnya 
jangka waktu penyusunan 
laporan 
pertanggungjawaban”.  
 

“Implementasi kebijakan 
pendidikan gratis di Kab Pasaman 
cukup baik, dapat dilihat dari 
komunikasi yang kurang efektif 
kepada sasaran kebijakan, sumber 
daya yang tersedia sudah cukup 
optimal untuk melaksanakan 
kebijakan walaupun masih ada 
kekurangan dalam sumber daya 
anggaran untuk pengembangan 
sekolah dan siswa, sikap pelaksana 
kebijakan cukup baik namun, ada 
sekolah yang meminta pungutan, 
dan dalam struktur birokrasi cukup 
sederhana namun belum memiliki 
SOP yang jelas. Capaian 
implementasi kebijakan pendidikan 
gratis sudah efektif dan efisien 
yaitu sudah tercapainya tujuan 
kebijakan dengan penggunaan dana 
yang optimal untuk pelaksanaan 
kebijakan. Kebijakan pendidikan 
gratis cukup memuaskan 
kebutuhan masyarakat dalam 
pendidikan, pelaksanaan 
pendidikan gratis sudah merata, 
masyarakat mendukung 
pelaksanaan pendidikan gratis, 
pendidikan gratis tepat untuk 
dilaksanakan di Kab Pasaman”. 

”Implementasi prinsip 
partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan pelayanan publik 
bidang pendidikan terlihat 
sekolah sudah menunjukkan 
keberhasilan yg baik. 
Penerapan prinsip supremasi 
hukum terlihat sekolah & guru 
sudah lebih baik dalam 
menerapkan aturan-aturan yg 
berlaku & berkaitan dengan 
pelaksanaan pendidikan di Kec 
Amurang Barat. Kendala yg 
terjadi berkaitan dengan 
pelaksanaan pemberian 
beasiswa administrasinya tidak 
transparan, masih ada pegawai 
yg bersikaf tertutup dalam 
memberikan informasi 
pelayanan publik. Pemerintah 
Kec dapat meningkatkan 
pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi dalam penyelenggaraan 
pendidikan & selalu 
berkomitmen untuk 
meningkatkan derajat 
pendidikan masyarakat dengan 
menerapkan pelaksanaan 
pemerintahan yang baik”.  

“Bahwa prinsip akuntabilitas dan 
prinsip transparansi telah 
diimplementasikan dengan 
optimal oleh Pemda Gowa dalam 
penyelenggaraan pendidikan 
gratis, sedangkan prinsip 
partisipasi dipandang belum 
diimplementasikan dengan 
optimal oleh karena belum 
adanya aturan khusus yg dibuat 
Pemda Gowa terkait prosedur & 
mekanisme pelibatan partisipasi 
masyarakat baik secara individu 
maupun secara 
organisasi/kelembagaan, 
termasuk tidak dilakukan forum-
forum dialog bagi masyarakat 
terkait perencanaan, pelaksanaan 
maupun evaluasinya”. 
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Tabel 1.    ........... Penelitian Terlebih Dahulu 

Berdasarkan hasil tinjauan penelitian yang terdahulu, maka yang 

membedakan penelitian terdahulu tersebut di atas dengan penelitian yang 

akan peneliti lakukan adalah fokus dan tujuan penelitian yang dilakukan 

saat ini untuk mengetahui Bagaimanakah Implementasi Prinsip 

Akuntabilitas, Prinsip Transparansi dan Prinsip Partisipasi dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa?. 

B. Tinjauan Teori dan Konsep  

1. Konsep Good Governance  

Menurut Koiman (2009:273), “governance merupakan serangkaian 

proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat 

dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat 

dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. 

Governance merupakan mekanisme- mekanisme, proses-proses dan 

institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-

kepentingan mereka, memediasi perbedaan- perbedaan mereka serta 

menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. Governance merupakan 

proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan 

menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini good governance 

memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang 

dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada 

pemerintahan hukum”.  
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Pengertian governance yang dikemukakan oleh UNDP ini, menurut 

Lembaga Administrasi Negara (2000:5) mempunyai tiga kaki (three legs), 

yaitu:  

“economic, politic, dan administrative. Economic governance 

includes processes of decision-making that directly or indirectly 

affect a country's economic activities or its relationships with other 

economics.  

Economic governance mencakup proses pembuatan keputusan 

yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung aktivitas 

ekonomi negara atau berhubungan dengan ekonomi lainnya. 

Karenanya, economic governance memiliki pengaruh atau implikasi 

terhadap equity, powerty, dan quality of life.  

Political governance refer to decision making and policy 

implementation of a legitimate and authoritative state. (Political 

governance menunjuk pada proses pembuatan keputusan dan 

implementasi kebijakan suatu negara yang legitimate dan 

autoritatif. Karenanya negara seharusnya terdiri dari tiga cabang 

pemerintahan yang terpisah yaitu legislative, executive, dan 

judicial yang mewakili kepentingan politik pluralis dan 

membolehkan setiap warga negara memilih secara bebas (freely 

elect) wakil-wakil mereka).  

Administratif governance is a system of policy implementation 

carried out through an efficient, independent, accountable and open 

public sector. (Administrative governance adalah implementasi 

kebijakan yang melaksanakan sektor publik secara efisien, tidak 

akuntabel dan terbuka)”. 

 

Dalam negara moderen (modern state) “ketiga elemen di atas 

melaksanakan sistem pemerintahan (the governance system) mencakup 

struktur kewenangan pembuatan (decision-making) institusi dan 

organisasi formal”. Berkaitan dengan sistem pemerintahan (systemic 

governance) UNDP (1997:10) mengemukakan, bahwa: 
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"Systemic governance encompasses the processes and structures 

of society that guide political and socio-economic relationships to 

protect cultural and religious beliefs and values, and to creat and 

maintain an environment of health, freedom, security and with 

the opportunity to exercise personal capabilities that lead to a better 

life for all people". 

 

Sistem pemerintahan mencakup “proses dan struktur masyarakat 

yang mengarahkan hubungan-hubungan sosio-ekonomi dan politik untuk 

melindungi budaya, keyakinan agama, dan nilai-nilai, dan menciptakan 

dan memelihara suatu lingkungan yang sehat, bebas, aman, dan memberi 

kesempatan melatih kapabilitas orang-perorangan (personal capabilities) 

yang mengarah pada suatu kehidupan yang lebih baik bagi setiap 

manusia”. 

a. Komponen-Komponen Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik (Good Governance) 

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good 

Governance) “sebagai konsep baru penyelenggaraan pemerintahan 

mempunyai komponen utama. Komponen utama Prinsip-Prinsip Tata 

Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam 

penyelenggaraan pemerintahan menurut UNDP terdiri dari tiga macam 

yaitu, the state, the private sector, dan civil society organization”. 

1. The State 

Di antara tugas terpenting negara (states) pada masa ke depan 

yang diciptakan oleh lingkungan politik (political environment) adalah 

“mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan (sustainable 
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human development) dengan meredifinisi peran pemerintahan dalam 

mengintegrasikan sosial, ekonomi dan melindungi lingkungan, 

melindungi kerentanan dalam masyarakat (the vulnerable in the 

population), menciptakan komitmen politik mengenai restrukrisasi 

ekonomi. sosial dan politik, menyediakan infrastruktur, desentralisasi 

dan demokratisasi pemerintah, memperkuat finansial dan kapasitas 

administratif pemerintah lokal, kota dan metropolitan. 

Institusi pemerintah akan memiliki peran penting dalam melindungi 

lingkungan, memelihara harmonisasi sosial, ketertiban dan keamanan, 

stabilisasi kondisi makro-ekonomi, meningkatkan penerimaan 

keuangan dan menyediakan pelayanan publik dan infrastruktur yang 

esensial, memelihara standar keselamatan dan kesehatan masyarakat 

dengan biaya yang dapat dijangkau, mengatur aktivitas ekonomi yang 

bersifat natural monopolies atau yang dapat mempengaruhi 

kesejahteraan umum bagi warga negara. Insitusi pemerintah juga 

perlu memberdayakan rakyat (empowering the people). Mereka 

dikehendaki memberikan layanan menyediakan kesempatan yang 

sama dan menjamin inklusifitas sosial, ekonomi dan politik. 

Pemberdayaan hanya dapat terjadi dalam suatu lingkungan institusi 

yang kondusif yang terdiri dan sistem fungsi legislasi dan proses 

pemilihan yang tepat, legal dan yudisial”. 
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 b. The Private Sector 

Pasar dan sektor swasta jelas telah memainkan peran penting 

dalam pembangunan dengan menggunakan pendekatan pasar. 

“Pendekatan pasar untuk pembangunan ekonomi berkaitan dengan 

penciptaan kondisi di mata produksi barang dan jasa berjalan dengan 

baik dengan dukungan dari lingkungan yang mapan untuk melakukan 

aktivitas sektor swasta dan dalam suatu bingkai kerja incentives and 

rewards secara ekonomi bagi individu dan organisasi yang memiliki 

kinerja baik”. 

  c. Civil Society Organizations 

Terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan 

(sustainable human development) “bukan hanya tergantung pada 

negara yang mampu memerintah dengan baik dan sektor swasta yang 

mampu menyediakan pekerjaan dan penghasilan, tetapi juga 

tergantung pada organisasi masyarakat sipil (civil society 

organizations) yang memfasilitasi interaksi sosial dan politik dan yang 

memobilisasi berbagai kelompok di dalam masyarakat untuk terlibat 

dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik. Organisasi masyarakat 

sipil tidak hanya melakukan check and balances terhadap 

kewenangan kekuasaan pemerintah dan sektor swasta, tetapi mereka 

dapat juga memberikan kontribusi dan memperkuat kedua unsur 

utama yang lain. Organisasi masyarakat sipil dapat membantu 

memonitor lingkungan, penipisan sumber daya, polusi dan kekejaman 
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sosial, memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dengan 

membantu mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi yang 

lebih merata dalam masyarakat, dan menawarkan kesempatan bagi 

individu untuk memperbaiki standar hidup mereka. 

Organisasi masyarakat sipil dapat menyalurkan partisipasi 

masyarakat dalam aktivitas sosial dan ekonomi dan mengorganisir 

mereka ke dalam suatu kelompok yang lebih potensial mempengaruhi 

kebijakan publik. Mereka memiliki peranan penting dalam mengurangi 

dampak potensial dari ketidakstabilan ekonomi, menciptakan 

mekanisme alokasi manfaat sosial dan memberikan suara kelompok 

miskin dalam pembuatan keputusan politik dan pemerintah. Mereka 

dapat juga membantu sebagai sarana untuk melindungi dan 

memperkuat kultur, keyakinan agama dan nilai-nilai. Masih banyak 

lagi yang dapat diperankan oleh organisasi masyarakat sipil dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 

publik”. 

Hubungan di antara ketiga unsur utama dalam penyelenggara 

"governance" dapat digambarkan sebagaimana tampak dalam gambar 

di bawah ini; 

Gambar 1. : Hubungan Antar Sektor 

 

 

 

Sumber : Lembaga Administrasi Negara, Akuntabilitas Dan 

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

(Good Governance), 2000, hal. 6. 

 

Negara 

Sektor swasta 

Masyarakat  
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“Sektor Negara sebagai salah satu unsur governance, di dalamnya 

termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik, 

serta sektor swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang 

bergerak di berbagai bidang dan sumber informal lain di pasar. Sektor 

swasta dibedakan dengan masyarakat karena sektor swasta mempunyai 

pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan sosial, politik dan ekonomi yang 

dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan 

perusahaan-perusahaan itu sendiri. Masyarakat terdiri dari individual 

maupun kelompok (baik yang terorganisasi maupun tidak) yang 

berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal 

maupun tidak formal. Masyarakat meliputi Lembaga Swadaya masyarakat, 

organisasi profesi dan lain-lain” (LAN, 2000: 6). 

Sebagaimana ditegaskan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN, 
2000:1) bahwa:  

”governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara 
dalam melaksanakan penyediaan public goods and services. 
Praktek terbaiknya disebut Prinsip-Prinsip Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik (Good Governance) (kepemerintahan 
yang baik)”. 

 

Good dalam Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 
(Good Governance) menurut Lembaga Administrasi Negara (2000:6) 
mengandung dua pengertian, yaitu:  

”Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak 

rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat 

yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, 

pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-

aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam 

pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut”. 
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Berdasarkan pengertian di atas LAN (2000:8) kemudian 
mengemukakan bahwa:  

”Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good 

Governance) berorientasi pada, yaitu: Pertama, orientasi ideal 

negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; Kedua, 

pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif. 

efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional”. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa “wujud Prinsip-

Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) adalah 

penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung 

jawab, serta efisien dan efektif. dengan menjaga kesinergisan interaksi 

yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan 

masyarakat”. Workshop yang diselenggarakan oleh UNDP (UNDP, 

1997:19) menyimpulkan, bahwa:  

"that Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good 

Governance) system are participatory, implying that all members of 

governance institutions have a voice in influencing decision-

making".  

 

Sistem kepemerintahan yang baik adalah “partisipasi, yang 

menyatakan bahwa semua anggota institusi governance memiliki suara 

dalam mempengaruhi pembuatan keputusan. Hal ini merupakan fondasi 

legitimasi dalam sistem demokrasi. Prosedur dan metode pembuatan 

keputusan harus transparan agar supaya memungkinkan terjadinya 

partisipasi efektif. Siapa saja yang dipilih untuk membuat keputusan dalam 

pemerintahan, organisasi bisnis dan organisasi masyarakat sipil harus 

bertanggung jawab kepada publik, serta kepada institusi stakeholders. 
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Institusi governance harus efisien dan efektif dalam melaksanakan          

fungsi-fungsinya, responsif terhadap keputusan rakyat, memfasilitasi dan 

memberi peluang ketimbang mengkontrol, melaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundangan (the rule of law)”. 

Namun dalam perkembangan berikutnya, UNDP sebagaimana 
yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (2000:7) mengajukan 
“karakteristik Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good 
Governance), sebagai berikut: 

1. Participation. Setiap warp negara mempunyai suara dalam 
pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui 
intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. 
Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi 
dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 

2. Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa 
pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. 

3. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus 
informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara 
langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. 
Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. 

4. Responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus 
mencoba untuk melayani setiap stakeholders. 

5. Consensus orientation. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan 
yang Baik (Good Governance) menjadi perantara kepentingan yang 
berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan 
yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun 
prosedur-prosedur. 

6. Equity. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, 
mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga 
kesejahteraan mereka. 

7. Effectiveness and efficiency. Proses-proses dan lembaga-
lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang 
digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. 

8. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, 
sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik 
dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung 
pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah 
keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal 
organisasi. 
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9. Strategic vision. 
Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif Prinsip-

Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) 

dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan 

dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini”. 

 

Selanjutnya oleh Ganie-Rochman (2000: 151), mengemukakan 

bahwa “terdapat empat unsur utama dari Prinsip-Prinsip Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik (Good Governance) yaitu, accountability, adanya 

kerangka hukum, informasi, dan transparansi”. Hal yang sama juga 

dikemukakan oleh Bhatta (1997: 119), bahwa “terdapat empat unsur dari 

governance, yaitu; akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan 

hukum”. 

1. Akuntabilitas (Accountability) 

Menurut Hatry, (1996:164) bahwa:  

“akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk 
mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk 
tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan 
secara illegal”. 

 

Dalam perkembangannya, “akuntabilitas digunakan juga bagi 

pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-

usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada 

penyimpangan staf atau, tidak efisien atau ada prosedur yang tidak 

diperlukan”. 

Chandler and Piano (1992:107) mengartikan “akuntabilitas sebagai 

refers to the institution of checks and balances in an administrative 

system. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang checks and balance 
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dalam sistem administrasi. Akuntabilitas berarti menyelenggarakan 

penghitungan terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan”. 

The Oxford Advance Learner's Dictionary sebagaimana dikutip oleh 

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan Dan 

Pembangunan (2000: 21), akuntabilitas diartikan sebagai “required or 

expected to give an explanation for one's action. Akuntabilitas diperlukan 

atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah 

dilakukan. Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk 

memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan 

kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi 

kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta 

keterangan atau pertanggungjawaban”. 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Romzek & Dubnick 

(1990:237) yang mengatakan, bahwa:  

"More broadly conceived, public administration accountability 

involves the means by which public agencies and their 

workers manage the diverse expectations generated within 

and outside the organization". (Akuntabilitas administrasi 

publik dalam pengertian yang luas melibatkan lembaga-

lembaga publik dan birokrat untuk mengendalikan bermacam-

macam harapan yang berasal dari dalam dan luar 

organisasinya).  

Strategi untuk mengendalikan   harapan-harapan dari akuntabilitas 

administrasi publik tadi akan melibatkan dua faktor kritis, yaitu “(1) 

Bagaimana kemampuan mendefinisikan dan mengendalikan (kontrol) 

harapan-harapan yang diselenggarakan (dilakukan) oleh keseluruhan 

lembaga khusus di dalam atau di luar organisasi. (2) Derajat kontrol 
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keseluruhan terhadap    harapan-harapan yang telah didefinisikan para 

agen tadi. Dengan demikian, maka akuntabilitas administrasi publik, 

sesungguhnya berkaitan dengan bagaimana birokrasi publik mewujudkan 

harapan-harapan publik. Untuk mewujudkannya, tampaknya bukan saja 

tergantung pada kemampuan birokrasi publik di dalam mendefinisikan dan 

memanage harapan-harapan publik, tapi juga tergantung pada 

kemampuan publik dalam melakukan kontrol atas harapan-harapan yang 

telah didefinisikan, baik yang dilakukan oleh lembaga kontrol resmi 

maupun oleh para politisi dan masyarakat. Sehingga birokrasi publik dapat 

dikatakan akuntabel manakala dapat mewujudkan harapan publik 

(pelayanan publik yang profesional dan kepuasan publik)”. 

Berdasarkan uraian di atas, maka akuntabilitas dapat disimpulkan 

pula sebagai “kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya 

dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media 

pertanggungjawaban secara periodik”. 

2. Transparansi (Transparency) 

Transparansi lebih mengarah pada “kejelasan mekanisme formulasi 

dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan 

dilaksanakan pemerintah. Pemerintahan yang baik adalah pemerintah 

yang bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun 

di tingkat daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas 

dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijakan 

publik dan implementasinya. Dengan kata lain, segala kebijakan dan 
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implementasi kebijakan baik di Pusat maupun di daerah harus selalu 

dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum”. 

3. Keterbukaan (openness) 

Keterbukaan mengacu kepada “terbukanya kesempatan bagi rakyat 

untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang 

dinilainya tidak transparan. Pemerintah yang baik, adalah pemerintah 

yang bersifat terbuka dan transparan dalam memberikan data dan 

informasi yang memadai bagi masyarakat sebagai bahan untuk 

melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan. Dalam praktik sering 

ditemukan, bahwa prosedur tender" kompetitif suatu proyek pembangunan 

hingga penetapan keputusan, pemenangnya masih sering bersifat 

tertutup. Rakyat atau bahkan para pelaku tender dengan pemerintah 

sering tidak memperoleh kejelasan informasi tentang hasil atau kriteria 

penetapan pemenang tender proyek yang bersangkutan”. 

Keterbukaan menurut Brautigam (1991 :21) dibedakan dalam dua 
jenis keterbukaan, yaitu:  

“keterbukaan ekonomi dan keterbukaan politik. Keterbukaan 
ekonomi, tercermin dari sistem persaingan pasar dengan sedikit 
mungkin pembatasan (regulasi) oleh pemerintah, serta 
dilaksanakannya rezim perdagangan bebas dengan sistem 
tarifyang bersifat terbuka kepada publik Sedangkan keterbukaan 
politik, mengacu pada pola persaingan dan toleransi terhadap 
perbedaan-perbedaan dalam proses pengambilan keputusan”.  

 

Permufakatan dalam setiap proses musyawarah untuk 

“pengambilan keputusan tidak terjadi melalui proses pemaksaan 

kehendak atau intimidasi, tetapi melalui tahapan argumentasi yang efektif 

terhadap setiap perbedaan pendapat yang muncul. Pengambilan suara 
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(voting) untuk menetapkan suatu keputusan akibat terjadinya perbedaan 

pendapat bukanlah hal yang tabu sepanjang keputusan yang dihasilkan 

bersifat mengikat kepada siapapun yang terlibat, dan tidak ada 

pemboikotan atas pelaksanaan keputusan hasil pemungutan suara 

tersebut. Di sinilah letak persaingan positif dan toleransi atas perbedaan 

pendapat dalam pengambilan keputusan”. 

 

4. Kerangka Hukum (Rule of Law) 

Prinsip rule of law diartikan, "Prinsip-Prinsip Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik (Good Governance) mempunyai karakteristik 

berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keamanan masyarakat 

terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan. 

Karenanya, setiap kebijakan publik dan peraturan perundangan harus 

selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur 

baku yang telah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta 

memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya. Masyarakat membutuhkan 

dan harus dapat diyakinkan tentang tersedianya suatu proses pemecahan 

masalah mengenai adanya perbedaan pendapat, dan terdapat prosedur 

umum untuk membatalkan sesuatu peraturan atau perundang undangan 

tertentu. 

Pemerintahan yang baik dengan demikian dapat disimpulkan 

sebagai pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala 

sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum maupun 
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ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta 

membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan dan jika 

dalam prakteknya telah merugikan kepentingan rakyat, dengan demikian 

harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum 

atas tindakan tersebut”. 

Sebagai perwujudan kongkrit dari implementasi, ciri utama Prinsip-
Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di atas 
adalah, sebagai berikut: 

1. “Pemerintah (daerah) administrasi publik diharapkan dapat 

berfungsi dengan baik dan tidak memboroskan uang rakyat 

yang terkumpul melalui sistem perpajakan. 

2. Pemerintah dapat menjalankan fungsinya berdasarkan norma-

norma standar etika dan moralitas pemerintahan yang 

berkeadilan. 

3. Aparatur negara (daerah) mampu menghormati legitimasi 

konvensi konstitusional yang mencerminkan kedaulatan rakyat 

(demokrasi). 

4. Pemerintah memiliki daya tanggap terhadap berbagai variasi 

yang berkembang dalam masyarakat, serta bersikap positif 

atas pertanyaan masyarakat mengenai berbagai kebijakan 

positif atas pertanyaan masyarakat mengenai berbagai 

kebijakan yang dijalankannya”. 

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (2000:8) “perwujudan 

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) 

dalam pemerintahan dapat dilihat melalui aspek-aspek: 
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1. Hukum/kebijakan. Hukum/kebijakan ditujukan pada perlindungan 
kebebasan sosial, politik, dan ekonomi. 

2. Administrative Competence and transparency. Kemampuan 
membuat dan melakukan implementasi secara efisien, 
kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan 
disiplin dan model administratif, keterbukaan informasi. 

3. Desentralisasi. Desentralisasi regional dan dekonsentrasi di 
dalam departemen.  

4. Penciptaan pasar yang kompetitif Penyempurnaan mekanisme 
pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain 
dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintah 
dalam mengelolah kebijakan makro ekonomi”. 

 

Menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa “orientasi 

pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance, 

dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik”. 

Menurut OECD dan World Bank (Sedarmayanti, 2009:273), “Good 

Governance sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid 

dan bertanggungjawab yang sejalan dengan 8 demokrasi dan pasar yang 

efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan 

pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin 

anggaran serta pendiptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi 

tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan”.  

Menurut Rochman (2009:276) “Governance adalah mekanisme 

pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh 

sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif”. Menurut 

dokumen United Nation Development Program (UNDP: 2004), tata kelola 

pemerintahan yang baik adalah “Penggunaan wewenang ekonomi politik 

dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap 

tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk 
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mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas 

sosial dalam masyarakat”. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa “Good Governance merupakan tata pemerintahan, adalah 

penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola 

urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut 

mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana 

warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan 

mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan 

menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka”.  

Menurut Hasibuan (2008:45) menyatakan bahwa: “Good 

governance adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara 

dimana pola dan sikap tindak pelaku-pelakunya dilandasi prinsip-prinsip 

dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan negara (pemerintah) yang 

kuat, pasar yang kompetitif dan civil society yang mandiri”. 

Sedarmayanti (2010:67) menjelaskan bahwa pengertian good 

governance sebagai berikut: “Tata kepemerintahan yang baik (good 

governance) adalah sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme 

penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan 

menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta dan 

masyarakat”. 

Berdasarkan pengertian di atas, Sedarmayanti (2012:6-7) 

mengemukakan bahwa “good governance berorientasi pada: 
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1. Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan 

nasional. Orientasi ini bertitiktolak pada demokratisasi dalam 

kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti: 

legitimacy (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan 

dari rakyat, accountability (akuntabilitas), securing of human rights, 

autonomy and devolution of power, dan assurance of civilian control. 

2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan 

efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional”. 

Orientasi kedua ini tergantung pada sejauhmana pemerintah 

mempunyai kompetensi, dan selanjutnya struktur serta mekanisme politik 

serta administrastif berfungsi secara efektif dan efisien. 

Sedangkan menurut Kooiman (2010:87) mengungkapkan bahwa: 

“Governance merupakan serangkaian proses interaksi social politik antara 

pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang berkaitan dengan 

kepentingan masyarakat intervensi pemerintah atas kepentingan 

tersebut”. 

Selanjutnya Listyaningsih (2014:85) mengemukakan bahwa good 

governance berorientasi pada: 

a. “Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan 

nasional. 

b. Pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien 

dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional”. 
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Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan 

bernegara dengan elemen-elemen konstitusinya seperti legitimasi (apakah 

pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya) 

accountability scuring of civilan control. 

Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana 

pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta 

mekanisme politik dan administrasi berfungsi secara efektif dan efisien. 

Kemudian Sedarmayanti (2013:282) mengemukakan dari segi 

aspek pemerintahan, good governance dapat dilihat melalui tiga aspek: 

a. “Hukum/kebijakan, ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, 

politik dan ekonomi. 

b. Kompetensi administrasi dan transparansi. Kemampuan membuat 

perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan 

melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model 

administratif, keterbukaan informasi. 

c. Desentralisasi. Desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam 

departemen”. 

Selanjutnya mengenai penjelasan pelayanan publik Undang-

Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa: 

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, 
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dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik”. 

Selain itu pemerintah pun dituntut akuntabel, berikut penjelasan 

akuntabilitas menurut Indiahono (2009:285): 

“Akuntabilitas (accountability) adalah ukuran yang menunjukan 

apakah birokrasi public atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah 

sudah sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah 

pelayanan publik tersebut mampu mengakomodir kebutuhan rakyat yang 

sesungguhnya. Akuntabilitas pemerintah dalam hal pelayanan menunjuk 

bahwa setiap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah harus 

dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Setiap 

pelayanan harus benar-benar beraras kepada pemenuhan kebutuhan dan 

kepentingan publik dan memuarakan semua demi kepuasan publik”. 

Pelayanan yang baik dan memuaskan akan berdampak positif bagi 

masyarakat, hal ini sejalan dengan teori Indiahono (2009:162) yang 

menyatakan bahwa: 

a. “Masyarakat menghargai dan bangga terhadap korps pegawai. 

b. Masyarakat patuh terhadap aturan pelayanan. 

c. Menggairahkan usaha dalam masyarakat. 

d. Menimbulkan peningkatan dan pengembangan dalam masyarakat”. 

Sedarmayanti (2012:2) menyatakan bahwa: “Agar good 

governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka 
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dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan 

masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya alignment 

(koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan 

moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance 

dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan 

tantangan sendiri”. 

Terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi 

gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik 

(Sedarmayanti, 2012:7) yaitu sebagai berikut: 

1) “Akuntabilitas : Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk 

bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas 

segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. 

2) Transparansi : Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan 

terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

3) Keterbukaan : Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk 

mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya 

tidak transparan. 

4) Aturan Hukum : Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik 

berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat 

terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh”. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sedarmayanti (2012:7-8) 

menyatakan bahwa “prinsip good governance hendaknya dapat 
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diterapkan di seluruh sektor, dengan memperhatikan agenda kebijakan 

pemerintah untuk beberapa tahun mendatang yang perlu disesuaikan dan 

diarahkan kepada: 

(a) Stabilitas moneter, khususnya kurs dollar AS (USD) hingga mencapai 

tingkat wajar, dan stabilitas harga kebutuhan pokok pada tingkat yang 

terjangkau. 

(b) Penanganan dampak krisis moneter khususnya pengembangan 

proyek padat karya untuk mengatasi pengangguran, percukupan 

kebutuhan pangan bagi yang kekurangan. 

(c) Rekapitulasi perusahaan kecil, menengah yang sebenarnya sehat dan 

produktif. 

(d) Operasionalisasi langkah reformasi meliputi kebijaksanaan moneter, 

sistem perbankan, kebijakan fiskal, dan anggaran serta penyelesaian 

hutang swasta, dan restrukturasi sektor riil. 

(e) Melanjutkan langkah menghadapi era globalisasi khususnya untuk 

meningkatkan ketahanan dan daya saing ekonomi”. 

Sedarmayanti (2013:98) menjelaskan bahwa “dengan 

mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance maka dapat 

meningkatkan kinerja organisasi, yaitu sebagai berikut: 

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk membangun birokrasi 

pemerintah, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

aparatur harus terus diupayakan penerapan kompetensi dengan 
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profesionalisme dan budaya kerja secara disiplin, sehingga mempunyai 

kemampuan teknis tinggi yang pada tingkat tertentu juga disertai 

manajerial yang hebat dalam segala budaya kerja keras dan prestasi 

tinggi. Secara lebih sempurna lagi sesuai harapan masyarakat sekaligus 

tantangan zaman, harus ditambah dengan berkomitmen dan integritas 

tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala kreativitas dan 

inovasinya ketika bekerja. Jelas suatu integritas, komitmen dan tanggung 

jawab merupakan bahasa lain sebagai bagian dari good governance yang 

merupakan tuntutan masyarakat madani (demokratis), desentralistis dan 

modern serta multikultural Indonesia)”. 

Selain itu, Sedarmayanti (2013:328) menyatakan pula bahwa: 

“Upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik merupakan sinergi dari 

pelaksanaan seluruh prinsip kepemerintahan yang baik yang merupakan 

azas umum penyelenggaraan negara, baik di pemerintah pusat maupun 

daerah. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pemerintah dalam 

mengupayakan terwujudnya kepemerintahan yang baik ditentukan oleh 

seberapa besar prinsip/asas kepemerintahan yang baik tersebut 

diimplementasikan. Apabila prinsip kepemerintahan yang baik tersebut 

dapat diimplementasikan secara sempurna/maksimal, akan dicapai 

kualitas pelayanan yang baik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam 

rangka pencapaian untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik guna 

menghasilkan pelayanan yang berkualitas, salah satu upayanya 

diperlukan adanya penyempurnaan di dalam tatanan kelembagaan 
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penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam bentuk melakukan 

restrukturisasi, terhadap kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan. 

Aparatur negara Indonesia harus menyesuaikan diri dengan era 

mutakhir kemudian memenangkan persaingan global, dengan terus 

menerus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme, komitmen 

dan integritas tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala 

karya kreativitas dan inovasi. Wujudnya, bekerja yang tidak pernah lekas 

puas dalam pengembangan tradisi budaya kerja keras. Suatu ibadah yang 

menempatkan prinsip hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari 

esok lebih baik dari hari ini”. 

2. Konsep Prinsip-Prinsip Good Governance  

Kunci utama untuk memahami kepemerintahan yang baik (good 

governance) adalah “pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di 

dalamnya. Selain itu, penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan 

bertanggungjawab baru akan  tercapai apabila dalam penerapan otoritas 

politik, ekonomi, dan administrasi ketiga komponen good governance 

tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan 

kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang subur apabila 

prinsip-prinsip good governance telah diterapkan dengan baik”.  

Menurut UNDP, “prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata 

Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) adalah sebagai 

berikut :  
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1) Partisipasi Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang 

sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung 

maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi 

masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu 

tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan 

untuk berpartisipasi secara konstruktif.  

2) Kepastian Hukum (Rule of Law) Kerangka aturan hukum dan 

perundangan-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan 

serta dipatuhi secara utuh (impartialy), terutama tentang atuaran 

hukum dan hak asasi manusia.  

3) Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran 

informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di 

akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus 

dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga 

dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.  

4) Tanggung Jawab (Responsiveness) Setiap institusi dan prosesnya 

harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang 

berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan 

yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan 

keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh 

organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. 

Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan 

ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal 
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tersebut jelas menunjukkan kegagagalan organisasi dalam 

mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.  

5) Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation) Pemerintahan yang 

Baik (Good Governance) akan bertindak sebagai penengah (mediator) 

bagi berbagai kpentingan ang berbeda untuk mencapai konsensus 

atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing 

pihak, jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai 

kebijakan dan prosedur yang akan ditetapakan pemerintah.  

6) Berkeadilan (Equity) Pemerintah yang Baik akan memberikan 

kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan 

dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas 

hidupnya.  

7) Efektifitas dan Efisiensi Setiap proses kegiatan dan kelembagaan 

diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar seusai 

dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik- baiknya dari 

berbagai sumber yang tersedia. 

8) Akuntabilitas Para pengambil keputusan (Decision Maker) dalam 

organisasi sektor pelayanan dan warga negara madani memiliki 

pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik sebagaimana 

halnya kepada para pemilik (stakeholder).  

9) Visi Strategis (Strategic Vision) Para pemimpin dan warga negara 

memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan 
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pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan 

untuk pembangunan tersebut”.  

Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata 

pemerintahan yang baik “sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi 

lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah 

prinsip yang dianggap sebagai prinsip- prinsip utama yang melandasi 

good governance, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas” 

(Sedarmayanti, 2009:289).  

2.1. Konsep Akuntabilitas  

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan 

tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak 

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban” (Adisasmita, 2011: 89).  

Selanjutnya, dalam Sedarmayanti (2009:289), “akuntabilitas yakni 

adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. 

Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik 

bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi 

kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (stakeholder). 

Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan 

sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi, dan 

perusakan sumberdaya, serta transparansi manajemen keuangan, 

pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya.  
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Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi 

untuk membuat perhitungan- perhitungan yang seksama dan mencatatnya 

dengan gambaran yang benar tentang transaksi finansial dan keadaan 

organisasi, kemudian menyampaikan laporan tersebut pada laporan 

tahunan.  

Prinsip akuntabilitas menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas 

dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat 

dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada 

masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku.  

Pertanggungjawaban kepada masyarakat disamping merupakan 

kewajiban adalah juga sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan UUD 1945. Prinsip 

ini menekankan bahwa semua kegiatan dan hasil akhir yang dicapai harus 

dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 

secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi yang lengkap. 

Keharusan menerapkan konsep ini mengingat kegiatan pemerintah 

mempunyai pengaruh (dampak) besar dan juga karena kegiatan 

pemerintah dibiayai dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan dan 

hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan”.   

2.2. Konsep Transparansi  

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan 

Departemen Dalam Negeri (2002), menyebutkan “transparansi adalah 
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prinsip yang menjamin akses  atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, 

serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Transparancy International, 

undang-undang Fredom of Information bukan hanya mengatur tentang 

hak publik untuk mengakses informasi tetapi juga menekankan pada 

obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut” (Krina, 2003:19).  

2.3. Konsep Partisipasi  

“Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam 

pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, 

juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai 

kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. 

Keterlibatan dimaksud bukan dalam prinsip terwakilnya aspirasi 

masyarakat melalui wakil di DPR, melainkan keterlibatan secara langsung. 

Partisipasi dalam arti mendorong semua warga negara menggunakan 

haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat 

dalam proses pengambilan keputusan. Terutama member kebebasan 

kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif 

dalam menentukan masa depan” (Sedarmayanti, 2009:290).  

Partisipasi berarti “bahwa setiap warga negara mempunyai suara 

dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui 

intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya”.  
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Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa 

“partisipasi yang sering juga disebut peran serta atau ikut serta 

masyarakat, diartikan sebagai adanya motivasi dan keterlibatan 

masyarakat secara aktif dan terorganisasikan dalam seluruh tahapan 

pembangunan, sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, 

pemeliharaan, evaluasi hingga pengembangan atau perluasannya”.  

 

3. Konsep Pendidikan Gratis 

Pendidikan adalah sebuah proses yang melekat pada setiap 

kehidupan bersarna dan berjalan sepanjang perjalanan umat manusia. 

John Dewey mengemukakan bahwa pendidikan dapat difahami sebagai 

sebuah upaya "konservatif" dan "progresif" dalam bentuk pendidikan 

sebagai pendidikan  

Mengenai asas desentralisasi, ada banyak definisi. Secara 

etimologis, istilah tersebut berasal dari bahasa Latin “de”, artinya lepas 

dan “centrum”, yang berarti pusat, sehingga bisa diartikan melepaskan 

dari pusat. Sementara, dalam UU No. 32 tahun 2004, bab I, Pasal 1 

disebutkan bahwa “desentralisasi adalah penyerahan wewenang 

pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI”. Sedangkan 

menurut Jose Endriga (Verania Andria & Yulia Indrawati Sari, 2000:111) 

desentralisasi diartikan sebagai “systematic and rasional dispersal of 

governmental powers and authority to lower level institutions so as to allow 

multi–sectoral decision making as close as possible to problem area”. Lain 
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halnya dengan Nuril Huda (1998:4), dia mengartikan desentralisasi 

sebagai “delegations of responsibilities and powers to authorities at the 

lower levels”. 

Secara konseptual, “penerapan asas desentralisasi didasari oleh 

keinginan menciptakan demokrasi, pemerataan dan efisiensi. 

Diasumsikan bahwa desentralisasi akan menciptakan demokrasi melalui 

partisipasi masyarakat lokal. Dengan sistem yang demokratis ini 

diharapkan akan mendorong tercapainya pemerataan pembangunan 

terutama di daerah pedesaan dimana sebagian besar masyarakat tinggal. 

Sedangkan efisiensi dapat meningkat karena jarak antara pemerintah 

lokal dengan masyarakat menjadi lebih dekat, penggunaan sumber daya 

digunakan saat dibutuhkan dan masalah diidentifikasi oleh masyarakat 

lokal sehingga tak perlu birokrasi yang besar untuk mendukung 

pemerintah lokal”.  

“Pemahaman praktikal desentralisasi memang mempunyai makna 

yang lain, yaitu mengurangi beban dan campur tangan pemerintah 

pusat atas hal-hal yang sudah dilakukan atau dapat dilakukan oleh 

pemerintah daerah, sesuai dengan prinsip subsidiaritas”. Pemahaman 

praktikal ini antara lain dikemukakan oleh Suryadi dan Budimansyah.  

 Sementara itu, dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah ditegaskan bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
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dengan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat yang diatur dan diurus tersebut meliputi 

kewenangan-kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada 

daerah-daerah untuk diselenggarakan”. 

Menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 

Josef Riwu Kaho (1991:15-17) menyebutkan “berbagai teknik untuk 

menetapkan bidang mana yang menjadi urusan pemerintah pusat 

dan mana yang merupakan wewenang pemerintah daerah, yaitu 

(a) sistem residu, (b) system mater ial,  (c)  sistem formal, (d) 

sistem otonomi riil, dan (e) prinsip otonomi yang nyata, dinamis 

dan bertanggung jawab.  

Dalam sistem residu, secara umum telah ditentukan lebih 

dahulu tugas-tuyang menjadi wewenang pemerintah pusat, sedangkan 

sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah. Kebaikannya terutama 

terletak pada saat timbulnya keperluan-keperluan baru, pemerintah 

daerah dapat dengan cepat mengambil keputusan dan tindakan yang 

dipandang perlu, tanpa menunggu perintah dari pusat. Sebaliknya, sistem 

ini dapat pula menimbulkan kesulitan mengingat kemampuan daerah 

yang satu dengan yang lainnya tidak sama dalam pelbagai lapangan atau 

bidang. Akibatnya, bidang atau tugas yang dirumuskan secara umum ini 

dapat menjadi terlalu sempit bagi daerah yang  kemampuannya terbatas. 

Sementara, dalam sistem material, tugas pemerintah daerah ditetapkan 

satu persatu secara limitatif atau terinci. Di luar tugas yang telah 

ditentukan, merupakan urusan pemerintah pusat. Kelemahannya, sistem ini 
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kurang fleksibel karena setiap perubahan tugas dan wewenang daerah 

harus dilakukannya melalui prosedur yang lamadan berbelit-belit. Akibatnya, 

memghambatkemajuan daerah, karena mereka harus menunggu 

penyerahan yang nyata bagi setiap urusan. Kadang-kadang suatu urusan 

menjadi terbengkelai, tidak diurus oleh pemerintah pusat dan tidak pula 

oleh pemerintah daerah. Sedangkan dalam sistem formal, daerah boleh 

mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi 

daerahnya, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus 

oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi  

tingkatannya. Dengan kata lain, urusan rumah tangga daerah dibatasi 

oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 

Dalam sistem otonomi riil, penyerahan urusan atau tugas dan 

kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah maupun 

pemerintah pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi. 

Karena pemberian tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan 

pada keadaan riil di dalam masyarakat, maka kemungkinan yang dapat 

ditimbulkannya ialah bahwa tugas atau urusan yang selama ini menjadi 

wewenang pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah 

dengan melihat kepada kemampuan dan keperluannya untuk diatur dan 

diurus sendiri. Sebaliknya, tugasyang kini menjadi wewenang daerah, 

pada suatu ketika, bilamana dipandang perlu dapat diserahkan kembali 

kepada pemerintah pusat atau ditarik kembali dari daerah. 
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Prinsip otonomi yang nyata, di dalam sistem material, tugas 

pemerintah daerah ditetapkan satu persatu secara limitatif atau terinci. Di 

luar tugas yang telah ditentukan, merupakan urusan pemerintah pusat. 

Kelemahannya, sistem ini kurang fleksibel karena setiap perubahan tugas 

dan wewenang daerah harus dilakukannya melalui prosedur yang lama 

dan berbelit-belit. Akibatnya, memghambat kemajuan daerah, karena 

mereka harus menunggu penyerahan yang nyata bagi setiap urusan. 

Kadang-kadang suatu urusan menjadi terbengkelai, tidak diurus oleh 

pemerintah pusat dan tidak pula oleh pemerintah daerah.  

Prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dikenal 

dalam UU No.5 tahun 1974 sebagai salah satu variasi dari sistem otonomi 

riil. Dalam UU tentang Pemerintah Daerah yang baru, yaitu UU No. 22 

tahun 1999, otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah 

secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan 

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah”. 

Penyelenggaraan program pendidikan nasional berjalan seiring 

dengan kebijakan Pemerintah yang bersifat lebih makro yaitu kebijakan 

politik. Dwidjowijoto (1999; 13) mengemukakan “Kebijakan politik 

Pemerintah Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini ditata dalam 

pola yang saling bergantian antara pola yang sentralistik dan dentralistik”. 

Sejalan dengan itu Tilaar (1995; 50) mengemukakan “Pola yang 

sentralistik bermakna bahwa kewenangan penyelenggaraan pemerintahan 
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lebih banyak berada di Pusat dari pada di Daerah, sementara pola 

desentralistik bermakna bahwa kewenangan penyelenggaraan 

pemerintahan lebih banyak berada di daerah dari pada di Pusat. 

Kebijakan pendidikan mengikuti perubahan dari kebijakan politik 

pemerintah yang sentralistik dan desentralistik tersebut”. 

Seiring dengan pergantian kekuasaan dan pola penyelenggaraan 

pemerintahan dan pengelolaan pembangunan, pada tahun 2003 

ditetapkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sebagai pengganti 

UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas. 

Undang-Undnag Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pada 

Pasal 50, 51, dan 52 secara khusus mengatur tentang pengelolaan 

pendidikan di tingkat pusat dan daerah, yang menyatakan sifat 

desentralistik dari penyelenggaraan pembangunan pendidikan. Bab XIV 

tentang Pengelolaan Pendidikan memberikan panduan perihal mekanisme 

desentralisasi penyelenggaraan pendidikan Nasional yang pada Pasal 50 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. “Pengelolaan system pendidikan nasional merupakan 

tanggungjawab menteri; 

2. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standard nasional 

pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional; 

3. Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan 

sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan 

menjadi satuan pendidikan yang bertarap internasional; 
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4. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas 

penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga 

kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan 

pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan 

dasar dan menengah; 

5. Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis 

keunggulan local; 

6. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi 

dalam mengelola pendidikan di lembaganya”. 

 Riant Nugroho (2008; 8) mengemukakan, bahwa “sejak reformasi 

hingga hari ini, kebijakan politik pendidikan nasional dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa diselenggarakan dengan pola 

manajemen yang desentralistik. Pemerintah daerah mempunyai peran 

paling besar dalam keberhasilan pendidikan nasional, disbanding pada 

masa sebelumnya”. 

 Sesuai dengan PP No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, khususnya pembagian urusan pemerintah bidang 

pendidikan, pemerintah mempunyai kewenangan dan betanggungjawab 

atas 6 (enam) hal, yang terjabarkan dalam 6 (enam) sub bidang yang 

menjadi kewenangan pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan 

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. 
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 Adapun yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota adalah lebih 

bersifat operasional, misalnya; 

1. “Penetapan Kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten/Kota 

sesuai kebijakan nasional dna provinsi; demikian pula perencanaan 

operasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 

menengah dan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis 

tingkat provinsi dan nasional; pengelolaan dan penyelenggaraan 

pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan nonformal, 

pemberian/pencabutan izin pendirian satuan-satuan pendidikan 

sekolah dasar, penyelenggaraan dan atau pengelolaan satuan 

pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional; 

2. menyiapkan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia 

dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

nonformal sesuai kewenangannya, termasuk penyiapan 

pembiayaan penjaminan mutu; 

3. Melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum 

ingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar, sosialisasi 

kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan, pengawasan 

pelaksanaan hokum. 

4. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standard nasional 

sarana dan prasarana, pendayagunaan bantuan, dan pengawasan 

penggunaan buku pelajaran. 
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5. Melakukan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga 

kependidikan, pengangkatan dan penempatan serta pemindahan 

pendidik dan tenaga kependidikan PNS, 

6. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, 

menengah dan nonformal, melakukan koordnasi, fasilitasi, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada lingkup 

kabupaten/kota”. 

 Kewenangan-kewenangan tersebut di atas menunjukkan bahwa 

pemerintah pusat melaksanakan tugas ataupun kewenangannya pada 

skala makro, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sedangkan 

Pemerintah proinsi pada aspek perencanaan yang bersifat strategis, 

demikian pula pemerintah kabupaten/kota lebih pada kebijakan 

operasional pendidikan di daerahnya. 

Setiap anak yang lahir normal (fisik-mental) berpotensi menjadi 

cerdas. Dengan kecerdasan itu, anak akan mengaktualisasikan dirinya di 

tengah-tengah masyarakat. Diakui bahwa orang yang cerdas banyak 

sekali jasanya dalam memajukan umat manusia. Dengan karya dan 

pandangan-pandangannya yang ilmiah akan mampu membebaskan 

manusia dari belenggu kebodohan dan ketertinggalan menuju tatanan 

hidup yang lebih baik dan beradab.  

Orang bijak berkata, “Tidak ada warisan yang lebih baik daripada 

pendidikan. Dengan bekal pendidikan yang baik, memungkinkan seorang 

anak dapat tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental, maupun 

kecerdasannya. Jika seorang anak menjadi cerdas, maka sesungguhnya 
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dia tidak membutuhkan warisan lainnya; misalnya harta benda, karena 

dengan kecerdasan yang dimilikinya dia bakal memperoleh kekayaan dan 

masa depan yang cerah.  Namun untuk menjadi cerdas tidaklah mudah, 

diperlukan kepedulian, semangat, kerja keras, dan pengorbanan, serta 

pemahaman yang baik tentang pendidikan” (Sekolah Unggulan, 2007: 4). 

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada 

paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi 

sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi 

dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu 

mencakup empat hal paling mendasar, yaitu; “(1) pengetahuan yang 

berkenaan dengan berbagai fakta, teori, ketrampilan dan sikap, (2) afektif 

yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia 

termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi 

estetis, (3) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya 

intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan (4) psikomotorik yang tercermin pada 

kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, 

dan kompetensi kinestetis”.  

 Atas dasar pengertian dan pemahaman yang demikian di atas, 

maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menjadi yang pertama dalam 

menyelenggarakan Pendidikan Gratis di daerah. Barulah beberapa saat 

kemudian ramai-ramailah pemerintah daerah lainnya menyelenggarakan 

Pendidikan Gratis termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Namun Penyelenggaraan Pendidikan Gratis yang diselenggarakan oleh 
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Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tetaplah memiliki ciri dan 

karakternya sendiri yang jauh berbeda dengan penyelenggaraan 

pendidikan gratis di daerah lainnya di seluruh Indonesia. 

 Hal yang menjadi faktor pembeda dari Penyelenggaraan 

Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa adalah “karena substansi utama 

dari penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa adalah sistem 

pembelajaran yang dikembangkan, yakni Sistem Pembelajaran Kelas 

Tuntas Berkelanjutan (KTB) yang merupakan satu-satunya sistem 

pembelajaran yang hanya ada di Kabupaten Gowa”. 

Sistem pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan (KTB) adalah 

“sebuah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa 

Propinsi Sulawesi Selatan yang menekankan pada pelayanan pendidikan 

berkualitas dan komprehensif kepada peserta didik yang memposisikan 

peserta didik sebagai subjek dalam belajar sehingga mampu 

mengembangkan potensi dirinya secara maksimal”. 

Kebijakan tersebut ditempuh karena Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan  menyadari bahwa “sistem 

pendidikan, terutama pendidikan dasar yang ada tersebar dari kota hingga 

pelosok desa terpencil merupakan pondasi dari semua jenjang 

pendidikan. Pendidikan dasar seharusnya memiliki kekuatan dalam 

mengembangkan berbagai aspek kemampuan diri peserta didik untuk 

hidup sebagai anggota masyarakat yang produktif. Selain itu, disadari 

bahwa pendidikan dasar merupakan kekuatan yang dapat mengantarkan 



61 

 
 

peserta didik ke jenjang pendidikan selanjutnya dan  mengembangkan 

peserta didik menjadi manusia seutuhnya”. 

  Umumnya setiap anak yang lahir telah dibekali (baca: memiliki) 

rasa ingin tahu dan rasa ingin tahu itu tidak pernah terpuaskan, karena 

memang Tuhan membekali diri manusia dengan seperangkat alat yang 

berguna untuk memecahkan berbagai rasa keingintahuan tersebut. 

 Saat bayi lahir, otak anak telah memuat 100-200 miliar sel otak 

yang siap dikembangkan hingga ke tingkat potensi tertinggi. Dari  jumlah 

tersebut, ada beberapa miliar berisi informasi. Pada usia 4 tahun struktur 

otak bagian bawah telah berkembang menjadi 80%. Hal ini terlihat jelas 

pada perkembangan sensori-motorik sehingga anak terlihat menjadi aktif 

lasak, berlari kian kemari, bermain, naik sepeda, dan aktifitas fisik lainnya. 

Melalui gerakan motorik kasar yang terdapat di kaki dan motorik halus 

yang terdapat di tangan, gerakan otot kaki dan tangan seakan tidak 

pernah lelah untuk bergerak. Oleh karena itu, suatu hal yang merugikan  

jika pada usia ini anak  disuruh duduk manis mendengarkan perintah.  

Menjelang usia 5 tahun anak telah memiliki hampir 90% kata  yang akan 

digunakan kelak dalam kehidupan sehari-harinya. Kemampuan tersebut 

hanya dapat dikembangkan melalui pendidikan berkualitas.  

Pendidikan berkualitas menempatkan peserta didik sebagai subjek 

yang aktif belajar yang memiliki pengetahuan, keterampilan afektif, 

keterampilan kognitif, keterampilan psikomotorik dalam membangun 

kebiasaan hidup yang sehat, mandiri, produktif, nasionalis, dan religius.  
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Sistem pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan merupakan 

sistem yang dirasakan tepat untuk memberikan pelayanan pendidikan 

berkualitas dan komprehensif untuk  dapat mengembangkan potensi 

peserta didik sebagai manusia utuh.  

1. Landasan Yuridis Kelas Tuntas Berkelanjutan (KTB) 

Sistem pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan didasarkan pada: 

a. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) mengatur bahwa 

“setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) 

menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur 

dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa 

wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah 

satu tujuan negara Indonesia”. 

b. Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”  
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c. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintah Daerah tentang 

urusan pendidikan yang dilimpahkan menjadi wewenang 

pemerintah daerah kota/kabupaten dan propinsi. 

2. Landasan Pedagogik Kelas Tuntas Berkelanjutan (KTB) 

Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas berkelanjutan didasarkan pada 
landasan pendidikan sebagai berikut: 

a. “Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik menjadi kualitas/kompetensi yang diharapkan 

masyarakat/bangsa. 

b. Kualitas yang diinginkan bangsa terumuskan dalam Tujuan 

Pendidikan Nasional yaitu manusia beriman dan bertakwa 

kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang 

demokratis serta bertanggungjawab (UUSPN, Pasal 3). 

c. Kualitas  belajar peserta didik yang dinyatakan dalam Tujuan 

Pendidikan Nasional dikembangkan dari proses pendidikan 

minimal pada jenjang Pendidikan Dasar  9 tahun sebagai 

kualitas dasar manusia Indonesia dan lanjutan pada Pendidikan 

Menengah 3 tahun. 

d. Kualitas hasil belajar dalam pengetahuan yang dinyatakan 

dalam Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB) yang selalu dapat 

diperbaiki dan ditingkatkan setiap saat baik pada waktu oleh 

peserta didik, baik pada kelas yang sama mau pun di kelas 

sesudahnya.  
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e. Kualitas hasil belajar yang terkait dengan kemampuan, nilai dan 

kebiasaan hanya dapat dikembangkan secara berkelanjutan 

dari kelas 1 (SD/MI) sampai minimal sampai tuntas wajib 

belajar 9 tahun. 

f. Peserta didik adalah subjek dalam belajar  sehingga proses 

pendidikan harus menempatan kepentingan belajar peserta 

didik sebagai yang utama. Oleh karena itu dalam proses 

belajar, peserta didik dibantu untuk mencapai kualitas yang 

dipersyaratkan dari posisi tidak/belum tahu, tidak/belum mau, 

tidak/belum mampu, ke posisi tahu, mau, dan mampu. 

g. Sesuai dengan prinsip pendidikan, pengukuran hasil belajar 

dilakukan untuk menemukan kesulitan belajar peserta didik 

pada satu titik waktu sehingga guru dapat memberikan bantuan 

yang tepat sesuai dengan kesulitan yang dihadapi.  

h. Kurikulum adalah kurikulum sekolah di setiap jenjang 

pendidikan, bukan kurikulum kelas.  

i. Pembelajaran adalah proses realisasi dari rencana pendidikan 

pada setiap satuan pendidikan dan jenjang pendidikan”.  

 

C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini didasari permasalahan penyelenggaraan Pendidikan 

Gratis di Kabupaten Gowa, yang jika ditinjau dari prinsip-prinsip good 

governance, maka berdasarkan prinsip akuntabilitas, terlihat bahwa 

pemerintah belum menunjukkan tanggung jawabnya secara maksimal 

dalam peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan 
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Pendidikan Gratis yang lebih berkualitas. Selanjutnya jika ditinjau dari 

prinsip transparansi, maka dijumpai permasalahan terkait keterbukaan 

biaya Pendidikan, pengadaan dan penyebaran guru, serta standar 

kelulusan siswa dalam penyelenggaraan Pendidikan Gratis. Sedangkan 

pada prinsip partisipasi, permasalahan keikutsertaan masyarakat dalam 

penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa masih harus 

ditingkatkan. 

Guna menganalisis implementasi prinsip-prinsip good governance 

pada penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa ini, maka 

peneliti menggunakan variabel prinsip akuntabilitas, transparansi, dan 

partisipasi dengan indikatornya masing-masing. Output dari penelitian ini 

nantinya diharapkan dapat semakin mengefektifkan penyelenggaraan 

Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa melalui implementasi prinsip-prinsip 

good governance, khususnya melalui prinsip akuntabilitas, transparansi, 

dan partisipasi. 
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Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian 

dengan dukungan hasil penelitian terdahulu, teori, dan konsep yang 

relevan, maka peneliti menyusun kerangka pikir penelitian, sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 
Kerangka Pikir 

 

 

 

 

Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance  

pada Penyelenggaraan Pendidikan Gratis  

di Kabupaten Gowa 

Prinsip Partisipasi: 

-Pengambilan Keputusan 
Berdasar Konsensus; 

-Persepsi Masyarakat pada 
Kebijakan Pemda; 

-Adanya Kepercayaan 

Prinsip Akuntabilitas: 

 

-Kesesuaian Perda dengan 

Pelaksanaan; 

-Penerapan Sanksi dalam 

Perda; 

 

Efektivitas Penyelenggaraan  

Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa   

Prinsip Transparansi: 

 

-Tersedianya informasi; 

-Adanya Akses pada 

Informasi; 
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D. Fokus Penelitian 

 Fokus dalam penelitian ini adalah impolementasi prinsip-prinsip 

Good Governance dalam penyelenggaraan Pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa, dalam hal ini 3 (tiga) prinsip utama kepemerintahan 

yang baik, yaitu Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Transparansi dan Prinsip 

Partisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten 

Gowa.  

E. Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Prinsip Akuntabilitas dalam hal ini adalah peneliti akan melihat, 

mengkaji dan menganalisis apakah penyelenggaraan Pendidikan 

gratis di Kabupaten Gowa selama ini telah dilaksanakan sesuai 

dengan kaidah-kaidah/ ketentuan peraturan yang seharusnya dipatuhi 

ataukah terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya. Ini akan 

dilihat dengan menggunakan indikator yaitu: (1). Kesesuaian antara 

Pelaksanaan dengan Standar Prosedur Pelaksanaan, yaitu  

kesesuaian tindakan atau perbuatan apparat pemerintah daerah 

Kabupaten Gowa dengan ketentuan peraturan (peraturan daerah dan 

peraturan Bupati) yang mengatur penyelenggaraan Pendidikan gratis 

di Kabupaten Gowa; (2). Sanksi yang ditetapkan pada Setiap 

Kesalahan atau Kelalaian dalam Pelaksanaan Kegiatan, yakni sanksi 

atau hukuman terhadap setiap perbuatan atau tindakan baik oleh 

apparat pemerintah daerah Kabupaten Gowa maupun kepada warga 

masyarakat yang melanggar ketentuan aturan yang terkait dengan 

penyelenggaraan Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa; dan (3).Tidak 
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terjadinya kasus-kasus KKN di Bidang Pendidikan, yakni suatu kondisi 

dimana bentuk-bentuk perbuatan atau Tindakan pelanggaran atau 

penyimpangan ketentuan aturan yang bernuansa KKN dalam 

penyelenggaraan Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. 

2. Prinsip Transparansi dalam hal ini adalah penelitia akan melihat, 

mengkaji dan menganalisis apakah penyelenggaraan Pendidikan 

gratis di Kabupaten Gowa selama ini telah dilaksanakan secara 

transparan, baik dalam proses pembuatan kebijakan sebagai dasar 

pelaksanaannya maupun dalam implementasi dari kebijakan yang 

telah ditetapkan dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa. Implementasi dari Prinsip Transparansi ini akan 

diteliti, dikaji dan dianalisis dengan menggunakan indikator yaitu 

(1).Tersedianya informasi yang memadai terkait proses penyusunan & 

implementasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Gratis, yakni 

tersedianya layanan semua informasi terkait penyelenggaraan 

Pendidikan gratis di kabupaten Gowa; (2). Adanya akses pada 

informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat 

waktu, yakni tersedianya fasilitas informasi tentang penyelenggaraan 

Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa yang mudah dijangkau 

(diakses), bebas biaya dan senantiasa up to date; dan 

(3).Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap 

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, dalam hal ini adalah 

kepercayaan masyarakat Kabupaten Gowa terhadap 

penyelenggaraan Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. 
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3. Prinsip Partisipasi dalam hal ini adalah penelitia akan melihat, 

mengkaji dan menganalisis apakah penyelenggaraan Pendidikan 

gratis di Kabupaten Gowa selama ini telah dilaksanakan secara 

partisipatif (melibatkan dan memberi ruang bagi terlibatnya 

masyarakat khususnya stakeholder terkait), baik dalam proses 

pembuatan kebijakan sebagai dasar pelaksanaannya maupun dalam 

implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka 

menyelenggarakan Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. 

Implementasi dari Prinsip Partisipasi ini akan diteliti, dikaji dan 

dianalisis dengan menggunakan indikator yaitu (1).Pengambilan 

keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama, yakni setiap 

bentuk keputusan, kebijakan, peraturan yang dibuat dan diberlakukan 

selalu lahir dari proses kesepakatan bersama dalam mekanisme yang 

demokratis; (2). Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik 

dan saran) untuk penyelengaraan pendidikan gratis, yakni masyarakat 

semakin banyak yang memberi perhatian dan saran/ masukan 

maupun kritikan terkait penyelenggaraan Pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa agar penyelenggaraannya semakin optimal dan 

berkualitas; dan (3). Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap 

Kebijakan/Program Pendidikan gratis, yakni animo dan perhatian 
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 masyarakat Kabupaten Gowa terhadap penyelenggaraan Pendidikan 

gratis di kabupaten Gowa semakin meningkat. Pendidikan Gratis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kualitatif “yang bertolak dari data, memanfaatkan 

teori yang ada sebagai penjelas, dan berakhir dengan suatu teori. 

Penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan, 

dimana peneliti merupakan instrument kunci yang memiliki bekal teori dan 

wawasan yang luas untuk bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi 

objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian kualitatif ini digunakan 

karena adanya permasalahan yang belum jelas, untuk mengetahui makna 

yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, mengembangkan 

teori, dan memastikan kebenaran data”. Sedangkan pendekatan kuantitaif 

digunakan untuk meneliti populasi atau sampel. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan instrument atau alat ukur, kemudian dianalisis dengan 

statistic atau secara kuantitatif. 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan setelah pelaksanaan seminar 

proposal penelitian. Peneliti memilih dan menetapkan lokasi penelitian 

pada Kantor Bupati Gowa, Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, Bagian 

Hukum Sekertariat Daerah dan Kantor DPRD Gowa serta beberapa 

sekolah (SD dan SMP) yang dipilih menjadi sampel dalam penelitian ini. 

Dasar pertimbangan memilih lokasi tersebut karena data ataupun 
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dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan serta indikator 

penelitian cukup tersedia di lokasi tersebut. 

C. Unit Analisis dan Penentuan Informan 

“Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive yang 

sejak awal informan telah ditentukan karena sesuai dengan topik 

penelitian. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 35 (tiga 

puluh lima) orang”, dengan rician seperti tertera dalam table di bawah ini: 

Tabel 2 

NO NAMA INSTANSI JUMLAH 

1 

Aparat 

Pemerintah 

Kab Gowa 

 

Sekretaris daerah, Kepala Inspektorat, 

Kepala Diknas, dan Bagian Hukum Pemda 

Gowa 

4 Orang 

2 
Anggota DPRD 

Gowa 
DPRD Gowa 5 Orang 

3 
Kepala Sekolah 

di Gowa 

SDN 1 & SDN 2 Sungguminasa, dan  

SMPN 1& SMPN 2 Sungguminasa   
4 Orang 

4 
Guru Sekolah 

di Gowa  

SDN 1, SDN 2 & SDN 3 Sungguminasa 

SMPN 1, SMPN 2 & SMPN 3 Sungguminasa 

12 Orang 

(tiap 

sekolah 2 

guru) 

5. 
Orang tua 

Siswa di Gowa 
- 10 Orang 

 

JUMLAH 
35 Orang 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu “melakukan kegiatan tanya jawab oleh penulis 

kepada responden dan informan penelitian yang berkaitan dengan 

implementasi prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan 

Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa”. 

2. Kuesioner 

Adalah instrument penelitian yang terdiri dari rangkaian pertanyaan 

yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden yang 

dapat dilakukan dengan tatap muka, melalui telepon, atau mengirimkan 

serangkaian pertanyaan untuk direspon oleh responden atau informan.  

3. Observasi 

Secara langsung “mengamati sehingga terjadi interaksi dengan 

subjek penelitian kemudian peneliti mencatat data apa saja yang 

didapat di lokasi penelitian untuk memberikan gambaran secara utuh 

tentang objek atau permasalahan yang diteliti”. 

4. Dokumentasi 

Metode pengambilan data “berdasarkan dokumen-dokumen, foto-

foto dan arsip yang relevan sebagai sumber data yang dapat 

bermanfaat bagi penliti dalam membahas dan menganalisis 

permasalahan yang diteliti”. 
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E. Teknik Analisis Data 

Miles dan Huberman dalam Prastowo (2011), mengemukakan 

bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduction, data display dan 

conclusion. 

1. Data reduction (Reduksi data) 

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu 

atau tidak relevan. 

2. Data display (Penyajian data) 

Langkah berikutnya setelah mereduksi data yakni 

mendisplaykan data baik dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antara kategori, flowchart dan sebagainya. Selain dalam 

bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, tabel, matriks, 

network. 

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan kesimpulan) 

Setelah mereduksi dan mendisplaykan data maka langkah 

selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila ditemukan bukti-bukti yang valid, kuat dan konsisten yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apa bila 
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kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel (dapat dipercaya)”. 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Pemeriksaan pengabsahan data ini perlu diterapkan “dalam rangka 

pembuktian kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan di 

lapangan. Adapun pemeriksaan pengabsahan data dengan cara 

pengujian kredibilitas data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagi 

cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. 

1) Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

2)  Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. 

3)  Triangulasi waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat 

narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan 
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data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka 

pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data 

yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga 

sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga 

dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim penelitian 

lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data”. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum tentang Pendidikan Di Kabupaten Gowa 

 

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting 

untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup 

manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat 

mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, 

kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) 

dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy 

life); (2) Pengetahuan (knowledge); (3) Standar hidup layak (decent 

standard of living). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan 

hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran 

per kapita. Perkembangan IPM Kabupaten Gowa dari tahun 2016 

sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 

capaian IPM Kabupaten Gowa sebesar 67,7 meningkat menjadi 70,14 

pada tahun 2020. 

Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 

yang juga sama sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seperti 

terlihat pada gambar berikut: 
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Grafik 1 

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia 

Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa 

Tahun 2016 – 2020 

 

 

Sumber : BPS, Tahun 2021 

2. Harapan Lama Sekolah 

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Gowa 

dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu 

pada tahun 2016 sebesar 13,03 tahun dan pada tahun 2020 meningkat 

menjadi sebesar 13,64 tahun. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi 

Sulawesi Selatan dan Nasional yang juga sama-sama mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 

berikut ini; 
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Grafik 2 

Perbandingan Harapan Lama Sekolah (Tahun) 

Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa 

Tahun 2016 – 2020 

 

Sumber : BPS, Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. Sul-Sel 

Triwulan IV 2020 

3. Rata-Rata Lama Sekolah 

 

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gowa pada 

tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan, dari sebesar 7,52 

pada tahun 2016 menjadi sebesar 8,19 tahun pada tahun 2020. Kondisi 

tersebut relevan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang 

sama-sama mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini; 
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Grafik 3 

Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 

Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa 

Tahun 2016 – 2020 

 

 

Sumber : BPS, Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. Sul-Sel Triwulan IV 2020 

4. Angka Melek Huruf 

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 

tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau 

lainnya. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bias menulis 

semakin meningkat setiap tahunnya. Perkembangan Angka Melek Huruf 

Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

 

7.52 

7.74 7.75 

7.97 

8.19 

7.75 

7.95 
8.02 

8.26 

8.38 

7.95 

8.1 
8.17 

8.34 

8.48 

7

7.2

7.4

7.6

7.8

8

8.2

8.4

8.6

2016 2017 2018 2019 2020

Gowa

Sulawesi Selatan

Nasional



81 

 
 

Tabel 3 

Perkembangan Angka Melek Huruf 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Jumlah 

penduduk (usia 

15 tahun 

keatas) yang 

bisa menulis 

 

413.977 

 

483.497 

 

484.547 

 

535.244 

 

570.441 

 

 

2 Jumlah 

penduduk (usia 

15 tahun 

keatas) 

 

454.494 

 

523.114 

 

523.114 

 

556.954 

 

590.342 

 

3 Angka Melek 

Huruf 

96,70% 92,43% 92,63% 96,10% 96,63% 

    Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gowa,  Tahun 2021  

5. Angka Rata-rata Lama Sekolah 

 

Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah Kombinasi antara 

partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang 

diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Peningkatan Angka Rata-

rata Lama Sekolah di Kabupaten Gowa ini merupakan modal penting 

dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Gowa yang lebih baik. 

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 4 

Rata-Rata Lama Sekolah 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

 

No Tahun Rata - Rata Lama Sekolah 

1 2016 7,52 

2 2017 7,74 

3 2018 7,75 

4 2019 7,97 

5 2020 8,19 

Rerata Pertumbuhan 7,83 

Sumber : BPS, Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. SulSel Triwulan IV 

2020 

 

6). Pendidikan 

a). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan 

sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 

enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, 

yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Adapun 

kondisi Pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 5 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 
 

Tahun 

Jumlah Siswa 

pada Jenjang TK/ 

RA/Penitipan 

Anak 

Jumlah Anak 

Usia 4-6 Tahun 

Pendidikan 

Anak Usia 

Dini (PAUD) 

2016 41.603 43.021 96,70% 

2017 30.843 43.852 70,34% 

2018 36.008 36.779 97,90% 

2019 43.969 44.851 98,03% 

2020 5.500 13.952 98,15% 

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Gowa,Tahun 2021 

 

b). Angka Partisipasi Kasar 

 

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah 

penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan 

(berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai 

dengan jenjang pendidikan tersebut. Hal ini memberikan informasi 

mengenai tingkat serapan pendidikan dan partisipasi penduduk pada 

setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK berarti semakin tinggi pula 

akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, serta semakin tinggi 

tingkat kemampuan daerah tersebut dalam penyelenggaraan otonomi 

daerah. APK pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten 

Gowa dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami 

kenaikan, walaupun terdapat penurunan pada tingkat SMP/MTs di tahun 
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2020. APK Kabupaten Gowa pada setiap jenjang pendidikan 

menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. 

Tabel 6 

Angka Partisipasi Kasar 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

 

Tahun APK SD/MI APK SMP/MTs APK SMA/MA/SMK 

2016 111,34 72,84 102,46 

2017 113,26 79,58 - 

2018 110,61 92,85 - 

2019 104,51 104,25 - 

2020 104,89 99,20 - 

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Gowa, Tahun 2021 

c). Angka Pendidikan Yang Ditamatkan 

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase 

jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, 

menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Angka pendidikan 

yang ditamatkan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 7 

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

 

Tahun SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA 

2016 1,99 1,62 1,20 

2017 1,80 1,56 - 

2018 1,77 1,68 - 
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2019 1,80 1,61 - 

2020 1,67 1,27 - 

Sumber : Dinas Pendidikan, Kab. Gowa,Tahun 2021  

d). Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A & SMP/MTs/Paket B 

 

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak 

pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada 

jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh 

anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Selengkapnya 

dapat dilihat pada beberapa tingkat pendidikan berikut: 

Tabel 8 

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

 

Tahun 

Jumlah Siswa  

Usia 7-12 Tahun 

dijenjang 

SD/MI/Paket A 

Jumlah Penduduk 

Kelompok Usia  

7-12 Tahun 

Angka 

Partisipasi Murni 

(APM) 

SD/MI/Paket A 

2016 78.255 82.792 94,52% 

2017 83.998 84.700 99,18% 

2018 81.728 75.566 108,15% 

2019 81.593 86.728 94,08% 

2020 81.446 86.307 94,36% 

     Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Gowa, Tahun 2021 
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Tabel 9 

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

 

Tahu

n 

Jumlah Siswa Usia 

13-15 Tahun 

dijenjang SMP/ 

MTs/Paket B 

Jumlah Penduduk 

Kelompok Usia 13 -

15 Tahun 

Angka 

Partisipasi 

Murni (APM) 

SMP /MTs/Paket 

B 

2016 34.216 40.754 83,95% 

2017 36.564 41.083 89,00% 

2018 38.194 38.089 100,28% 

2019 36.741 41.361 88,83% 

2020 35.914 44.419 80,85% 

     Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Gowa, Tahun 2021 

 

Sejak tahun 2017 kewenangan pendidikan menengah telah diambil 

alih oleh provinsi, sehingga untuk Angka Partisipasi Murni (APM) 

SMA/SMK/MA/Paket C di Kabupaten Gowa hanya terdapat data di tahun 

2016 yaitu sebesar 72,55%. 

e). Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan 

SMP/MTs/Paket B 

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga 

pendidikan terhadap penduduk usia sekolah yang diperoleh dengan 

membandingkan antara jumlah murid  kelompok  usia 

sekolah  tertentu  yang  bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan 
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dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan 

dalam persentase. Makin  tinggi  APS  berarti  makin 

banyak  usia  sekolah  yang bersekolah di suatu daerah. Selengkapnya 

dapat dilihat pada beberapa tingkat pendidikan berikut. 

Tabel 10 

Angka Partisipasi  Sekolah (APS) SD/MI/Paket A 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

 

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 

Angka 

PartisipasiS

ekolah 

(APS) 

SD/MI 

   98,76%      99,42%      99,53%     99,53% 
    

98,90% 

 

   Sumber : Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2017, 2018, 2019  

      Statistik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan 2019 

      Statistik Kesejahteraan Provinsi Sulawesi Selatan 2020 

Tabel 11 

Angka Partisipasi  Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

 

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 

Angka 

Partisipasi 

Sekolah (APS) 

SMP/MTs 

  

95,00% 

   

96,07% 

  

96,38% 

   

96,38% 

   

97,01% 

 

  Sumber : Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2016,2017, 2018, 2019  

Statistik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan 2019 

Statistik Kesejahteraan Provinsi Sulawesi Selatan 2020 
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Sejak tahun 2017 kewenangan pendidikan menengah telah diambil 

alih oleh provinsi, sehingga untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) 

SMA/SMK/MA/Paket C di Kabupaten Gowa hanya terdapat data di tahun 

2016 yaitu sebesar 64,44%. 

f). Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs 

 

Angka Putus Sekolah (APS) merupakan proporsi anak menurut 

kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak 

menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Selengkapnya dapat 

dilihat pada beberapa tingkat pendidikan berikut. 

Tabel 12 

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

 

Tahun 

Jumlah Putus 

Sekolah Pada 

Tingkat SD/MI 

Jumlah Siswa 

Pada Tingkat 

Yang Sama dan 

Jenjang SD/MI 

Tahun Ajaran 

Sebelumnya 

Angka Putus 

Sekolah (APS) SD/MI 

2016 0 14.362 0,00% 

2017 0 12.945 0,00% 

2018 0 13.236 0,00% 

2019 0 14.067 0,00% 

2020 0 12.375 0,00% 

      Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Gowa Tahun 2021     
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Selanjutnya data terkait dengan angka putus sekolah (APS) 

SMP/MTS Kabupaten Gowa mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 

dapat dilihat pada table sebagai berikut: 

Tabel 13 

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

 

Tahun 

Jumlah Putus 

Sekolah Pada 

Tingkat 

SMP/MTs 

Jumlah Siswa Pada 

Tingkat Yang Sama & 

Jenjang SMP/MTs pada 

Tahun Ajaran Sebelumnya 

Angka Putus 

Sekolah 

(APS) 

SMP/MTs 

2016 0 40.002 0,00% 

2017 0 11.876 0,00% 

2018 0 32.273 0,00% 

2019 0 13.113 0,00% 

2020 0 9.401 0,00% 

     Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Gowa Tahun 2021     

Sejak tahun 2017 kewenangan pendidikan menengah telah diambil 

alih oleh provinsi, sehingga untuk Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA di 

Kabupaten Gowa hanya terdapat data di tahun 2016 yaitu sebesar 0,00%. 

g). Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs 

 

Angka kelulusan sebagai salah satu indikator yang mencerminkan 

keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Semakin baik proses 

belajar mengajar, maka persentase angka kelulusan semakin baik pula. 

Selengkapnya dapat dilihat pada beberapa tingkat pendidikan berikut: 
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Tabel 14 

Angka Kelulusan (AL) SD/MI 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

 

Tahun 

Jumlah 

Lulusan Pada 

Jenjang SD/MI 

Jumlah Siswa Tingkat 

Tertinggi Pada Jenjang 

SD/MI Thn Ajaran 

Sebelumnya 

Angka 

Kelulusan 

(AL) SD/MI 

2016 13.398 13.398 100,00% 

2017 13.283 13.283 100,00% 

2018 12.094 12.094 100,00% 

2019 14.067 14.067 100,00% 

2020 12.375 12.375 100,00% 

  Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Gowa Tahun 2021     

Selanjutnya angka kelulusan (AL) bagi siswa SMP/ MTs Kabupaten 

Gowa selama 5 (lima) tahun terakhir, yakni mulai tahun 2016 sampai 

dengan tahun 2020 dapat dilihat datanya pada tabel, sebagai berikut: 

Tabel 15 

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

 

Tahun 

Jumlah Lulusan 

Pada Jenjang 

SMP/MTs 

Jumlah Siswa Tingkat 

Tertinggi Pada Jenjang 

SMP/MTs Pada Tahun 

Ajaran Sebelumnya 

Angka 

Kelulusan 

(AL) 

SMP/MTs 

2016 11.710 11.710 100,00% 

2017 11.470 11.470 100,00% 

2018 12.595 12.595 100,00% 

2019 12.418 12.418 100,00% 
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2020 9.401 9.401 100,00% 

     Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Gowa Tahun 2021     

Sejak tahun 2017 kewenangan pendidikan menengah telah 

diambil alih oleh provinsi, sehingga untuk Angka Kelulusan (AL) 

SMA/SMK/MA di Kabupaten Gowa hanya terdapat data di tahun 2016 

yaitu sebesar 100,00%. 

h). Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 

 

Angka melanjutkan adalah persentase jumlah lulusan pada setiap 

jenjang pendidikan yang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Angka 

Melanjutkan berguna untuk melihat apakah penduduk usia sekolah 

menyelesaikan pendidikannya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi atau tidak. Idealnya adalah semua lulusan melanjutkan 

pendidikannya ke jenjang berikutnya. Selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel-tabel berikut: 

Tabel 16 

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

 

Tahun 

Jumlah Siswa 

Baru Tingkat I 

jenjang SMP/MTs 

Jumlah Lulusan  

Jenjang SD/MI 

Tahun Ajaran 

Sebelumnya 

Angka 

Melanjutkan(AM) 

dari SD/MI ke 

SMP/MTs 

2016 13.624 14.144 96,32% 

2017 9.312 12.945 71,94% 

2018 12.945 12.945 100,00% 
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2019 13.101 13.101 100,00% 

2020 11.762 12.375 95,05% 

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Gowa, Tahun 2021 

Sejak tahun 2017 kewenangan pendidikan menengah telah diambil 

alih oleh provinsi, sehingga untuk Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs 

ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Gowa hanya terdapat data di tahun 2016 

yaitu sebesar 61,42%. 

i). Fisilitas Pendidikan 

 

Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang harus tersedia untuk 

melancarkan kegiatan pendidikan di sekolah. Sesuai dengan Lampiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa fasilitas 

pendidikan yang ditampilkan adalah bangunan sekolah dalam kondisi 

baik. Adapun fasilitas yang akan disajikan dalam dokumen ini adalah 

kondisi bangunan sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang ada 

di Kabupaten Gowa. 

1). Sekolah Pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi 

Bangunan Baik 

Sekolah pendidikan dengan kondisi bangunan baik merupakan 

perbandingan antara jumlah sekolah pendidikan dengan kondisi bangunan 

baik dengan jumlah seluruh sekolah yang dinyatakan dalam persen. 

Sekolah mempunyai jumlah ruang kelas yang berbeda-beda dan kondisi 

ruang kelas terbagi atas 4 (empat) kondisi yaitu kondisi baik, rusak ringan, 

rusak sedang dan rusak berat. Sekolah yang mempunyai ruang kelas 
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dengan kondisi baik dan rusak ringan dinyatakan sebagai sekolah dengan 

kondisi bangunan baik karena ruang kelas yang rusak ringan bisa di biayai 

oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS). Adapun data bangunan 

sekolah SD/MI yang ada di Kabupaten Gowa 5 (lima) tahun terakhir dapat 

dilihat pada tabel, sebagai berikut: 

Tabel 17 

Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

 

Tahun 

Jumlah Sekolah 

Pendidikan SD/MI 

Kondisi Bangunan 

Baik 

 

Jumlah Seluruh 

Sekolah SD/MI 

Sekolah Pendidikan 

SD/MI Kondisi 

Bangunan Baik 

2016 348 491 70,88% 

 

2017 352 493 71,40% 

 

2018 356 496 71,77% 

 

2019 364 496 73,38% 

 

2020 385 496 77,62% 

 

    Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Gowa, Tahun 2021 

Selanjutnya adapun data bangunan sekolah SMP/MTs dan 

SMA/SMK/MA yang ada di Kabupaten Gowa 5 (lima) tahun terakhir dapat 

dilihat pada tabel, sebagai berikut: 



94 

 
 

Tabel 18 

Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan 

Baik Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

 

Tahun 

Jumlah Sekolah 

Pendidikan 

SMP/MTs dan 

SMA/SMK/MA 

Kondisi Bangunan 

Baik 

 

Jumlah Seluruh 

Sekolah 

SMP/MTs dan 

SMA/SMK/MA 

Sekolah Pendidikan 

SMP/MTs dan 

SMA/SMK/MA 

Kondisi Bangunan 

Baik 

2016 195 259 75,29% 

2017 208 275 75,64% 

2018 210 275 76,36% 

2019 48 114 42,11% 

2020 65 115 56,25% 

   Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Gowa, Tahun 2021 

Penurunan sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA 

kondisi bangunan baik di Kabupaten Gowa disebabkan adanya peralihan 

kewenangan SMA/SMK/MA ke Provinsi Sulawesi Selatan, dan jumlah 

kondisi bangunan baik lebih didominasi oleh SMA/SMK/MA. 

j). Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan 

Dasar 

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk 

menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan 

sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Rasio ketersediaan 

sekolah di Kabupaten Gowa menurun dalam jangka waktu dua tahun 

terakhir, hal ini disebabkan oleh semakin bertambah jumlah penduduk 
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usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun sedangkan jumlah sekolah tidak 

bertambah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 19 

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan 

Dasar Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

 

Tahun 
Jumlah Sekolah 

(SD/MI+SMP/MTs) 

Jumlah 

Penduduk Usia 

(7 s.d 12) thn + 

(13 s.d 15) thn 

Rasio Ketersediaan 

Sekolah/Penduduk 

Usia Sekolah 

Pendidikan Dasar 

2016 658 123.546 53,26 

2017 667 125.783 53,03 

2018 671 113.655 59,04 

2019 674 128.089 52,62 

2020 674 130.726 51,56 

       Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Gowa, Gowa Dalam Ankga Tahun 2021 

 

Sejak tahun 2017 kewenangan pendidikan menengah telah diambil 

alih oleh provinsi, sehingga untuk Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk 

Usia Sekolah Pendidikan Menengah di Kabupaten Gowa hanya terdapat 

data di tahun 2016 yaitu sebesar 22,71. 

k). Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar 

 

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan jenjang 

pendidikan per jumlah murid pendidikan dasar. Rasio guru/murid ini 

dihitung untuk tiap 10.000 penduduk yang mengindikasikan ketersediaan 

tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar 



96 

 
 

tercapai mutu pembelajaran. Rasio jumlah guru/murid sekolah pendidikan 

dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dan pendidikan menengah Kabupaten Gowa 

disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 20 

Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

 

Tahun 

Jumlah 

Guru 

(SD/MI+ 

SMP/MTs) 

Jumlah Murid 

(SD/MI+ 

SMP/MTs) 

 

Rasio Guru/Murid Sekolah 

Pendidikan Dasar 

Rasio 
Tiap 10.000 

2016 4.250 112.471 1 : 26 377,88 

2017 7.254 122.966 1 : 17 589,92 

2018 5.645 113.384 1 : 20 497,87 

2019 7.719 118.334 1 : 15 652,30 

2020 7.696 102.021 1 : 13 754,35 

    Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Gowa, Tahun 2021 

 

Pada dasarnya rasio guru/ murid ideal untuk  kelas yaitu 1 : 36. Hal 

ini menunjukkan bahwa belum ada pemerataan penempatan guru. 

Sedangkan untuk data rasio guru terhadap murid pendidikan 

menengah di Kabupaten Gowa hanya tersaji pada tahun 2016 yaitu 

sebesar 296,58, karena untuk tahun 2017 dan seterusnya, pendidikan 

menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.  
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l). Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar 

Rasio guru/murid per kelas adalah jumlah guru sekolah pendidikan 

dasar per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio 

guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar di Kabupaten Gowa dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 21 

Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

 

Tahun 

Jumlah Guru 

Sekolah Pendidikan 

Dasar Per Kelas 

Jumlah Murid 

Pendidikan 

Dasar 

Rasio Guru/Murid Per 

Kelas Rata-Rata 

Sekolah Dasar 

 

2016 1.949 74.843 260,41 

2017 1.862 74.265 250,72 

2018 1.872 72.789 257,18 

2019 1.781 72.866 244,42 

2020 1.734 72.997 237,54 

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Gowa, Tahun 2021 

 

m). Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata 

 

Rasio guru terhadap murid per kelas adalah jumlah guru sekolah 

pendidikan menengah per kelas per 10.000 jumlah murid pendidikan 

menengah.Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata di Kabupaten 

Gowa dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 22 

Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

 

Tahu

n 

Jumlah Guru 

Sekolah Pendidikan 

Menengah per Kelas 

Jumlah Murid 

Pendidikan 

Menengah 

Rasio Guru 

Terhadap Murid Per 

Kelas Rata-Rata 

 

2016 1.915 31.625 605,53 

 

2017 1.947 30.566 636,98 

 

2018 1.973 29.515 668,47 

 

2019 1.978 28.844 
685,75 

 

2020 1.977 29.044 680,69 

 Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Gowa, Tahun 2021 

n). Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar 

 

Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah 

dasarnya dapat dihitung dengan membagi jumlah lulusan sekolah dasar 

dengan jumlah penduduk usia 12 tahun. Proporsi murid kelas 1 yang 

berhasil menamatkan sekolah dasar di Kabupaten Gowa dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 23 

Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan  

Sekolah Dasar Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

 

Tahun 
Banyaknya 

Lulusan SD 

Banyaknya 

Penduduk Usia 12 

Tahun 

Proporsi Murid Kelas 1 

Yang Berhasil 

Menamatkan SD 

 

2016 13.398 14.458 92,67% 

 

2017 13.283 14.388 92,32% 

 

2018 12.094 14.153 85,45% 

 

2019 14.067 14.335 98,13% 

 

2020 12.375 14.143 87,49% 

 

      Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Gowa, Tahun 2021 

 

Data tersebut di atas mencerminkan bagaimana penyelenggaraan 

Pendidikan gartis terkait dengan proporsi murid yang berhasil 

menamatkan Sekolah Dasar di Kabupaten Gowa hingga tahun 2021. 

 

o). Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV Di Kabupaten Gowa 

 

Adapun data tentang kualifikasi guru yang S1/ D-IV yang ada di 

Kabupaten Gowa dan mengajar di SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 24 

Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 

 

Tahun 

Jumlah Guru 

Berijazah Kualifikasi 

S1/D-IV 

Jumlah Guru 

SD/MI, 

SMP/MTs, 

SMA/SMK/MA 

Guru Yang 

Memenuhi 

Kualifikasi S1/D-IV 

2016 5.138 5.171 99,36% 

2017 4.585 5.328 86,05% 

2018 6.881 7.195 95,64% 

2019 7.105 7.719 92,05% 

2020 7.337 7.696 95,33% 

   Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Gowa, Tahun 2021 

 

B. Paparan Dimensi Penelitian 

 

1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan 

Pendidikan Gratis Di Kabupaten Gowa  

 

Penyelenggaraan pemerintahan publik yang memberikan 

pelayanan kepada masyarakat banyak tidak dapat dilaksanakan secara 

optimal tanpa melalui suatu organisasi yang profesional dan akuntabel.  

Pengorganisasian urusan-urusan pemerintahan dimaksudkan agar semua 

urusan publik dapat dilaksanakan secara optimal sehingga tujuan 

pembangunan nasional dapat tercapai secara merata di seluruh 

Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, dewasa ini bukan saja 
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pembentukan lembaga pelayanan publik dan aparaturnya yang 

menjalankan organisasi diisi menurut kebutuhan, akan tetapi pengisian 

jabatan publik membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Sebab, 

saat ini muncul tuntutan baru bagi organisasi pelayanan publik untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara akuntabel sehingga 

tujuan pelayanan lebih optimal sesuai dengan tujuan pembentukannya. 

Demikian halnya tentunya dengan pelayanan publik di bidang 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa.  

Agenda “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan 

berbasis pada hak-hak Dasar Masyarakat di jabarkan melalui kebijakan 

umum dan program prioritas pemerintah Kabupaten Gowa, sebagai 

berikut; 

- Pendidikan gratis, program prioritasnya yaitu; Program Wajib 

Belajar 9 Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program 

Manajemen Pelayanan Pendidikan, dan Program Penunjang 

Lainnya. 

- Peningkatan mutu dan akses pendidikan, Program Prioritasnya 

Yaitu; Program Peningkatan Mutu pendidikan dan tenaga 

Kependidikan, dan program Penunjang Lainnya. 

- Pemberantasan buta aksara, Program Prioritasnya yaitu; program  

pendidikan Non Formal, dan Program Penunjang Lainnya. 
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- Pengembangan PAUD, Program prioritasnya Yaitu; Program 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan program Penunjang 

Lainnya”. 

Sekaitan dengan apa yang diuraikan di atas maka menurut H. 

Abbas Alauddin Ketua PGRI Kabupaten Gowa bahwa: 

“Agenda pembangunan Kabupaten Gowa dalam bentuk 

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) telah dilaksanakan dengan 

menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, hal ini ditandai dengan lahirnya 

beberapa ketentuan aturan sebagai dasar pijakan hukum dalam 

penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gowa, baik itu dalam bentuk 

Perda maupun dalam bentuk Peraturan Bupati, antara lain; Perda No 4 

Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis; Perda No 09 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Perda No 10 Tahun 2009 Tentang Program Wajib 

Belajar; Perda No 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas 

Berkelanjutan; serta Perbup No 8 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perda 

No 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis. Dengan demikian 

implementasi prinsip akuntabilitas secara nyata dapat dikatakan telah 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa”. (Wawancara, 06 Agustus 

2020). 

Oleh sebab itu, dalam pembahasan berikut akan dikemukakan 

“beberapa indikator variabel penerapan prinsip akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa sebagai indikator 

untuk menentukan proses penyelenggaraan pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa yang akuntabel dan mencerminkan prinsip-prinsip good 

governance”, sebagai berikut:  

a. Kesesuaian Peraturan Daerah dengan Pelaksanaannya 

“Salah satu indikator yang dijadikan alat ukur dalam melihat/menilai 

implementasi prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan 

gratis di Kabupaten Gowa adalah adanya kesesuaian antara pelaksanaan 

dengan standar prosedur pelaksanaan (peraturan). Dalam artian bahwa 
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jika standar prosedur pelaksanaan (ketentuan peraturan) dipatuhi atau 

ditaati dalam proses penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten 

Gowa, maka prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan 

gratis di Kabupaten Gowa dapat dikatakan telah diimplementasikan 

dengan baik”. 

Berikut beberapa standar prosedur/ketentuan “peraturan yang menjadi 

acuan/ pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten 

Gowa”, sebagai berikut: 

1. Kesesuaian Pelaksanaan Pendidikan Gratis dengan Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis 

Di dalam konsideran menimbang “point a pada Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis dinyatakan bahwa; dalam 

rangka meringankan beban masyarakat/orang tua dalam pembiayaan 

pendidikan, maka perlu dilaksanakan Pendidikan Gratis Tingkat SD, MI, 

SMP, MTs, SMA, MA dan SMK Negeri/Swasta dalam lingkup Pemerintah 

Daerah Kabupaten Gowa. Konsideran tersebut di atas menjelaskan 

secara gamblang tentang apa sebenarnya hakikat atau tujuan yang 

hendak dicapai/dituju dari diselenggarakannya Pendidikan Gratis di 

Kabupaten Gowa, yakni bagaimana menyelenggarakan proses pendidikan 

di Kabupaten Gowa yang tidak membebani masyarakat/orang tua dan 

siswa, dalam hal ini keseluruhan biaya pendidikan dari siswa/siswi yang 

bersekolah di Kabupaten Gowa ditanggung (diambil alih) oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Gowa, inilah yang dikenal dengan istilah pendidikan 
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gratis”, sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 

Perda No.4 Tahun 2008, bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan gratis 

adalah “membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik/orang 

tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan 

kegiatan pembangunan sekolah”.   

Ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 7 Perda No. 4 

Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis “bukan hanya berlaku bagi sekolah 

negeri, akan tetapi berlaku bagi semua sekolah yang ada dalam wilayah 

Kabupaten Gowa termasuk sekolah swasta. Hal ini diatur di dalam Pasal 2 

ayat (2) Perda No.4 Tahun 2008 bahwa Bagi Sekolah Swasta yang tidak 

dapat melaksanakan program pendidikan Gratis, dapat menyampaikan 

pernyataan ketidakmampuannya kepada Pemerintah Daerah. Hal ini 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa oleh karena 

penyelenggaraan pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa berfungsi untuk 

memberi kesempatan yang seluas luasnya kepada usia belajar guna 

mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu (Pasal 3 Perda No.4 

Tahun 2008). Adapun sesungguhnya yang dimaksud dengan memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya adalah kesempatan untuk memilih 

sekolah yang ada dalam wilayah Kabupaten Gowa baik negeri maupun 

swasta tanpa membeda-bedakan antara masyarakat miskin dan kaya. 

Sehingga penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa benar-

benar menerapkan prinsip equality yang di kehendaki Konstitusi UUD 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga 

negara berhak atas pendidikan yang layak”. 
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Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah seorang orang tua 

siswa Drs. Bahar Mattaliu yang menyatakan, bahwa:  

“Penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa telah 

memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Gowa untuk bisa 

bersekolah dan memilih sekolah sepanjang di dalam wilayah Gowa 

dengan biaya pendidikan di sekolah semuanya gratis (ditanggung oleh 

pemerintah daerah Gowa) yang dalam pelaksanaannya tidak membeda-

bedakan status sosial calon siswa (anak dari keluarga tidak mampu dan 

anak dari keluarga yang mampu semua ditanggung biaya 

pendidikannya)”. (wawancara, 25 Juni 2020). 

 

Pandangan orang tua peserta tersebut di atas juga dibenarkan oleh 

Kepala Dinas Pendidikan Gowa Abd. Salam, yang mengatakan bahwa: 

“Apa yang dikemukakan oleh orang tua peserta didik tersebut di 

atas adalah benar adanya. Oleh karena kami di Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa memang dituntut untuk menyelenggaraan pendidikan 

gratis berdasarkan Perda No.4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis 

dengan Perda No.9 Tahun 2013 tentang Program Wajib Belajar, dan 

Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan 

yang teknis pelaksanaan dari program pendidikan gratis tersebut di atur 

dalam Peraturan Bupati No.8 Tahun 2008”. (Wawancara, Tanggal 24 Juni 

2020).  

 

Sebagai konsekuensi logis dari “pembebasan segala biaya 

pendidikan bagi peserta didik/ orang tua peserta didik yang berkaitan 

dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah oleh 

Pemerintah Kabupaten Gowa, maka pada ketentuan Pasal 5 dari Perda 

No. 4 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak 

mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi 

penyelenggaraan pendidikan”. 
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Selanjutnya sebagai konsekuensi dari pengaturan Pasal 5 di atas, 

maka kepada Pemerintah Daerah Gowa dibebani Kewajiban 

sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) “Pemerintah Daerah Wajib 

memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat”; ayat (2) 

“Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam APBD guna 

terselenggaranya pendidikan gratis”. 

 Mencermati rumusan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Perda No 4 

Tahun 2008 tersebut di atas, maka aspek akuntabilitas 

(pertanggungjawaban) secara yuridis “Pemerintah Daerah Kabupaten 

Gowa dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa 

dapat dilihat dari diaturnya secara jelas tentang Hak dan Kewajiban 

Pemerintah Daerah di dalam peraturan daerah tersebut di atas, sehingga 

semua kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pendidikan gratis dapat ditunjukkan dasar hukumnya. 

 Bahkan lebih jauh aspek akuntabilitas secara yuridis dari 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa ini dapat dilihat 

juga dari diaturnya dengan jelas dan terinci tentang Hak dan Kewajiban 

Peserta Didik (Pasal 8 Perda No.4 Tahun 2008), sebagai berikut; 

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak; 

a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang 

dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; 
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b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, 

minat, dan kemampuannya; 

c. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan 

belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan 

batas waktu yang ditetapkan. 

(2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma 

pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan 

keberhasilan pendidikan; 

(3) Setiap peserta didik yang tidak mampu, dibebaskan dari kewajiban 

penggunaan pakaian seragam. 

Mencermati rumusan ketentuan Pasal 8 tersebut di atas, maka 

dapat dinyatakan bahwa dari aspek perlindungan/pemenuhan hak 

dan kewajiban peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan 

gratis di Kabupaten Gowa penyelenggaraannya sangat dapat 

dipertanggungjawabkan secara yuridis, kondisi yang demikian juga 

sekaligus menjadi legitimasi pernyataan bahwa Pemerintah 

Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan prinsip akuntabilitas 

sebagai salah satu prinsip utama dari prinsip-prinsip tata kelolah 

pemerintahan yang baik (good governance)”. 

Selanjutnya aspek akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan gratis 

di Kabupaten Gowa semakin dipertegas dengan diaturnya secara jelas 

larangan tentang berbagai jenis pungutan yang selama ini sering 

dikeluhkan siswa dan orang tuanya sebagai sebuah bentuk pungutan 
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liar (penyimpangan) yang dilakukan pihak sekolah. Adapun jenis-jenis 

pungutan yang dilarang dilakukan oleh sekolah diatur dalam Pasal 9 

Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis, sebagai berikut; 

1. “Permintaan bantuan pembangunan; 

2. Permintaan bantuan dengan alasan dana sharing; 

3. Pembayaran buku; 

4. Pembayaran Iuran Pramuka; 

5. Pembayaran Lembaran Kerja Siswa (LKS); 

6. Pembayaran Uang Perpisahan; 

7. Pembayaran Uang Foto; 

8. Pembayaran Uang Ujian; 

9. Pembayaran Uang Ulangan/semester; 

10. Pembayaran Uang Pengayaan/les; 

11. Pembayaran Uang Rapor; 

12. Pembayaran Uang Penulisan Ijazah; 

13. Pembayaran Uang Infaq; 

14. Serta pungutan lainnya yang membebani baik siswa maupun orang 

tua siswa”. 

Bahkan lebih jauh Pemerintah Kabupaten Gowa menunjukkan 

komitmennya untuk menyelenggarakan pendidikan gratis yang 

akuntabel (penyelenggaraan pendidikan yang bebas pungutan 

liar/pungli) dengan secara tegas mengatur larangan pungutan oleh 

Kepala Sekolah dan/atau Guru yang dituangkan di dalam rumusan 



109 

 
 

Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan 

Gratis di Kabupaten Gowa, sebagai berikut; 

(1) “Kepala Sekolah dan/atau Guru dilarang melakukan pungutan 

dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada orang tua 

peserta didik; 

(2) Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orang tua 

peserta didik”. 

Untuk memastikan jika penyelenggaraan pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa benar benar dapat dipertanggungjawabkan 

akuntabilitasnya dari sisi tidak adanya lagi pungutan-pungutan yang 

membebani orang tua peserta didik maka Pemerintah Kabupaten 

Gowa melalui Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2008 Pasal 12 telah 

mengatur secara tegas sanksi administrasi dan Pasal 14 yang 

mengatur “Ketentuan Pidana yang diancamkan kepada Kepala 

Sekolah dan/ atau Guru, serta Komite Sekolah jika melakukan 

pelanggaran terhadap Pasal 9 dan Pasal 10 tersebut di atas (tentang 

larangan pungutan). Dengan pengaturan yang demikian dan telah 

dilaksanakan sebagaimana substansi pengaturan dalam Perda No. 4 

tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis ini, maka sesungguhnya 

implementasi dari prinsip akuntabilitas di dalam penyelenggaraan 

pendidikan gratis oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dapat dikatakan 

telah menerapkan prinsip akuntabilitas”. 
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Terkait dengan pengaturan Pasal 9 dan Pasal 10 tentang larangan 

pungutan dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa 

menurut Hj. Wahyuni (salah seorang orang tua siswa) menyatakan bahwa: 

“Kami selaku orang tua peserta didik merasa sangat terbantu 

dengan adanya program penyelenggaraan pendidikan gratis, oleh karena 

sejak adanya program tersebut dilaksanakan hingga sekarang ini kami 

orang tua peserta didik tidak pernah lagi dibebani dengan pungutan 

apapun juga”. (wawancara, 25 Juni 2020 di Kecamatan Somba Opu 

Gowa). 

Berikut adalah tanggapan responden terhadap pertanyaan “apakah 

Eksistensi dan Substansi dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Pendidikan Gratis telah menunjukkan bahwa Pemerintah 

Kabupaten Gowa telah menerapkan prinsip akuntabilitas di dalam 

menyelenggarakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa”, sebagai 

berikut: 

Tabel 25 

Tanggapan Responden Tentang Apakah Perda No 4 Tahun 2008 Tentang 

Pendidikan Gratis telah dilaksanakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan 

Gratis Di Kabupaten Gowa 

         n = 35 

 

 

 

No. 

    

 

Jawaban   

Responden 

                   Kategori Responden  

  Total  

Orang 

Tua 

Siswa 

DPRD Aparat 

Pemkab 

Kepala 

Sekolah/ 

Guru 

 

       F F       F F     F 

1. Menerapkan 7 

20% 

3 

8,5% 

4 

 11,4% 

14 

40% 

28 

80% 
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2. Kurang 

Menerapkan 

2 

5,7% 

2 

5,7% 

0 

0% 

2 

5,7% 

6 

17,14% 

 

3. Tdk 

Menerapkan 

1 

2,8% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

1 

2,8% 

 

     Total 10 

28,57% 

 

5 

14,28% 

4 

11,42% 

16 

45,71% 

35 

100% 

   Sumber: Diolah dari data primer, 2020. 

Mengacu pada data yang tertera di dalam Tabel 4 di atas, dimana 

terdapat 28 orang (80%) responden yang berpandangan bahwa melalui 

Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2008 “Pemerintah Kabupaten Gowa 

telah menerapkan prinsip akuntabilitas di dalam penyelenggaraan 

pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, dan sebanyak 6 orang (17,14%) 

responden yang berpandangan bahwa melalui Peraturan daerah Nomor 4 

Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Gowa kurang menerapkan prinsip 

akuntabilitas di dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten 

Gowa; dan sebanyak 1 orang (2,8%) responden yang berpandangan 

bahwa melalui Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2008 Pemerintah 

Kabupaten Gowa belum menerapkan prinsip akuntabilitas di dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa 

Lebih lanjut dengan menganalisis komposisi presentasi data hasil 

respon responden, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten 

Gowa di dalam menyelenggarakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa 
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sesungguhnya telah mengimplementasikan prinsip akuntabilitas 

sebagaimana yang tercermin di dalam substansi Peraturan Daerah 

Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis”.  

Selanjutnya data yang tertuang di dalam tabel 4 tersebut di atas 

sejalan dengan hasil wawancara dengan H. Mappaujung Maknun tokoh 

masyarakat yang mengatakan, bahwa: 

 “Keberadaan dari kebijakan pemerintah Kabupaten Gowa tentang 

penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah merupakan bukti nyata 

dimana Pemerintah Kabupaten Gowa telah menerapkan prinsip 

akuntabilitas”. (wawancara, 24 Juni 2020). 

 

Sejalan dengan pandangan H. Mappaujung Maknun tersebut di 

atas Kaharuddin Muji (Ketua LSM/NGO Wakil Fondation Kabupaten 

Gowa) mengatakan, bahwa:  

“Dasar untuk mengatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan 

gratis di Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan prinsip 

akuntabilitas sebagai salah satu prinsip utama dari prinsip-prinsip tata 

kelolah pemerintahan yang baik (good governance) adalah Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2008 yang substansinya menjadi acuan utama 

dan telah dilaksanakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan gratis 

di Kabupaten Gowa”. (wawancara, 26 Juni 2020). 

 

Keberadaan “Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 yang menjadi 

dasar akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan Gratis di Kabupaten 

Gowa” diakui oleh Muh. Irfan, S.Pd. (Kepala SMP Negeri 2 

Sungguminasa) yang mengatakan bahwa:  

“Sepanjang penyelenggaraan pendidikan gratis di SMP Negeri 2 

Sungguminasa tidak pernah ada pihak yang mempertanyakan atau 
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mempersoalkan penyelenggaraannya, oleh karena sosialisasi tentang 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis 

memang sudah optimal, sehingga dapat dikatakan bahwa hampir semua 

warga masyarakat Kabupaten Gowa telah mengetahui keberadaan dan 

pelaksanaan peraturan daerah tersebut”. (wawancara, 25 Juni 2020). 

 

Berdasar pada pernyataan-pernyataan responden dan informan 

tersebut di atas, maka dapat dinyatakan “bahwa proses penyelenggaraan 

pendidikan gratis di Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan prinsip 

akuntabilitas sebagai salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance)”. 

 

2. Kesesuaian Pelaksanaan Pendidikan Gratis dengan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2013 tentang Program Wajib Belajar 

Pada dasarnya di negara manapun semua penyelenggaraan 

pendidikan selalu berawal dari pendidikan dasar. “Demikian halnya 

dengan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa juga 

berawal dan bermula dari pendidikan dasar. Oleh karena itu dalam rangka 

penyelenggaraan pendidikan dasar yang merupakan upaya strategis dan 

mendasar dalam rangka meningkatkan kecerdasan, harkat, dan martabat 

manusia maka Pemerintah Kabupaten Gowa telah melahirkan suatu 

Perda No 09 Tahun 2013 tentang Program Wajib Belajar. Perda tersebut 

sekaligus juga menjadi salah satu legitimasi akuntabilitas dari proses 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, oleh karena 

program wajib belajar 12 Tahun di Kabupaten Gowa sekaligus terintegrasi 

dan menyatu dengan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten 
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Gowa. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelahiran Perda No 09 Tahun 

2013 semakin mengokohkan implementasi dari prinsip akuntabilitas dalam 

proses penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. 

Program wajib belajar 9 (sembilan) tahun pendidikan dasar secara 

nasional telah dilaksanakan. Dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ini, 

wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun untuk Kabupaten Gowa 

yang diintegrasikan dengan program pendidikan gratis, secara kuantitas 

sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sehubungan dengan 

hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gowa merasa perlu meningkatkan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang wajib belajar 12 (dua belas) 

tahun, yaitu 9 (sembilan) tahun pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) dan 

ditambah 3 (tiga) tahun di pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK 

Negeri/Swasta). Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang dapat 

memperkuat kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa tersebut”. 

Sekaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang wajib 

belajar 9 (sembilan) tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Gowa, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa 

Abd. Salam, bahwa:  

“Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari 

penyelenggaraan pendidikan secara umum di Kabupaten Gowa”. 

(Wawancara, 25 Juni 2020).  

 

Di dalam rumusan ketentuan Pasal 1 angka 5 Perda No 09 Tahun 

2013 dinyatakan bahwa “Wajib Belajar adalah program pendidikan 
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minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat Gowa atas tanggung 

jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Mencermati rumusan 

ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa yang telah 

berlangsung selama ini adalah salah satu bentuk riil dukungan pemerintah 

kabupaten Gowa terhadap program pemerintah untuk memenuhi hak 

warga negara (khususnya yang ada di Gowa) untuk memperoleh 

pendidikan minimal secara gratis (keseluruhan pembiayaan yang 

semestinya menjadi kewajiban orang tua peserta didik telah diambil alih 

dan menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Gowa untuk 

memenuhinya)”. 

 Salah satu hal yang menjadi pembeda pelaksanaan program 

pendidikan gratis di Kabupaten Gowa dengan pendidikan gratis yang 

dilaksanakan di daerah lain adalah di Kabupaten Gowa program 

pendidikan gratis yang terintegrasi dengan program wajib belajar itu bukan 

sebatas meminta partisipasi orang tua/ wali peserta didik akan tetapi lebih 

dari itu Perda No 09 Tahun 2013 tentang Wajib Belajar Pasal 7 ayat (1) 

mengatur bahwa “Setiap orang tua/ wali yang memiliki anak usia wajib 

belajar bertanggungjawab untuk mengikutkan anaknya pada program 

wajib belajar. Selanjutnya ayat 2 mengatur bahwa Orang tua/ wali yang 

lalai sehingga mengakibatkan anaknya tidak mengikuti program wajib 

belajar dapat dikenakan sanksi”.  

Mencermati rumusan ketentuan “Pasal 7 ayat (1) dan (2) di atas dan 

melihat pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa selama ini 
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maka dapat dinyatakan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Gowa telah 

menyelenggarakan pendidikan gratis dengan melaksanakan substansi 

Perda No 9 Tahun 2013 tentang Wajib Belajar, maka dengan demikian 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa dapat dikatakan 

telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraannya.  

Berikut adalah tanggapan responden terhadap pertanyaan apakah 

substansi Perda No 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda No 10 

Tahun 2009 Tentang Program Wajib Belajar telah diimplementasikan 

dalam proses penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa”, 

sebagai berikut: 

Tabel 26 

Tanggapan Responden Tentang Apakah Perda No 9 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Perda No 10 Tahun 2009 Tentang Program Wajib Belajar 

telah diimplementasikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di 

Kabupaten Gowa 

         n = 35 

 

No. 

Jawaban   

Responden 

Kategori Responden  

Total 

Orang 

Tua 

Siswa 

DPRD Aparat 

Pemkab 

Kepala 

Sekolah/ 

Guru 

 

F F F F F 

1. Diterapkan 8 

22,85% 

3 

8,5% 

4 

11,42% 

15 

42,85% 

30 

85,71% 

 

2. Kurang 

Diterapkan 

1 

2,85% 

1 

2,85% 

0 

0% 

1 

2,85% 

3 

8,57% 
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3. Tidak 

Diterapkan 

1 

2,85% 

1 

2,85% 

0 

0% 

0 

0% 

2 

5,71% 

 

     Total 10 

28,57% 

5 

14,28% 

4 

11,42% 

16 

45,71% 

35 

100% 

      Sumber: Diolah dari data primer,2020. 

 

Mengacu pada data yang tertera di dalam Tabel 26 di atas, “dimana 

terdapat 30 orang (85,71%) responden yang berpandangan bahwa 

substansi Perda No 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda No 10 

Tahun 2009 Tentang Program Wajib Belajar telah diterapkan/ 

diimplementasikan dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten 

Gowa telah menerapkan prinsip akuntabilitas di dalam menyelenggarakan 

Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa, dan sebanyak 3 orang (8,57%) 

responden yang berpandangan bahwa substansi Perda No 09 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Perda No 10 Tahun 2009 Tentang Program 

Wajib Belajar kurang diterapkan/ kurang diimplementasikan; dan 

sebanyak 2 (5,71%) responden yang berpandangan bahwa substansi 

Perda No 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda No 10 Tahun 

2009 Tentang Program Wajib Belajar telah menunjukkan bahwa 

Pemerintah Kabupaten Gowa tidak diterapkan/ tidak diimplementasikan di 

dalam menyelenggarakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa. 



118 

 
 

Lebih lanjut dengan menganalisis komposisi presentasi data hasil 

respon responden, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten 

Gowa di dalam menyelenggarakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa 

sesungguhnya telah menerapkan prinsip akuntabilitas oleh karena telah 

mengimplementasikan substansi Perda No 9 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Perda No 10 Tahun 2009 Tentang Program Wajib Belajar 

dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa”.  

 Hasil analisis terhadap data pada tabel 5 di atas, juga bersesuaian 

dengan hasil wawancara dengan responden H. Abbas Alauddin Ketua 

PGRI Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa;  

“Keberadaan Perda No 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda No 

10 Tahun 2009 Tentang Program Wajib Belajar dalam kenyataannya telah 

dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. Hal ini ditandai 

dengan tidak ada lagi anak usia sekolah di Kabupaten Gowa yang 

kesulitan bersekolah karena faktor biaya”. (Wawancara, 27 Noveember 

2020). 

  

Berdasarkan hasil wawancara dan tanggapan responden pada 

tabel di atas, maka “pemerintah Kabupaten Gowa dianggap telah 

mengimplementasikan dengan baik Perda No 9 Tahun 2013 dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, dan dengan 

demikian maka dapat dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan 

gratis di Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan prinsip 

akuntabilitas”. 
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3. Kesesuaian Pelaksanaan Pendidikan Gratis dengan Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan 

  

Bahwa “dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan yang 
berkualitas dan konfrehensif serta memenuhi hak masyarakat untuk 
mendapatkan pendidikan berkualitas, maka dipandang perlu 
memberlakukan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) dalam 
penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. Paling tidak 
demikianlah yang termaktud di dalam konsideran Perda No 10 Tahun 
2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. jadi muara akhir yang 
hendak dituju dari proses penyelenggaraan SKTB di Kabupaten Gowa 
adalah terlayani dan terpenuhinya hak masyarakat akan kebutuhan 
pendidikan yang berkualitas dan konprehensif.  

Pengertian Kelas Tuntas Berkelanjutan  (KTB) adalah proses 

pembelajaran yang mengembangkan potensi peserta didik untuk 

mencapai kualitas kemampuan yang dipersyaratkan kurikulum. 

Secara operasional, KTB diartikan bahwa setiap peserta didik: 

a. Tuntas mencapai kualitas suatu mata pelajaran sesuai dengan 

persyaratan yang dinyatakan dalam Kompetensi Kelas Minimal 

(KKM). 

b. Tuntas menyelesaikan pelajaran satu semester berdasarkan 

beban SKS yang dinyatakan dalam kurikulum. 

c. Tuntas menyelesaikan pembelajaran seluruh mata pelajaran 

pada kelas yang diikuti. 

d. Berkelanjutan mengikuti pelajaran (kompetensi) pada kelas 

berikutnya walaupun pada akhir pembelajaran (semester/tahun), 

masih ada kompetensi dasar yang belum dituntaskan (belum 

memenuhi KKM) pada mata pelajaran tertentu.  
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e. Peserta didik tidak tinggal kelas dan tidak mengulang seluruh 

mata pelajaran di kelas tertentu, namun wajib menuntaskan 

kompetensi dasar pada mata pelajaran tertentu yang belum 

memenuhi Kompetensi Kelas Berikutnya (KKB) pada saat 

berada/duduk di kelas berikutnya. 

f. Berkelanjutan meneruskan pendidikannya (SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/MA, SMK/MAK) ke jenjang pendidikan berikutnya dengan 

menuntaskan semua tagihan standar kompetensi pada setiap 

mata pelajaran kelas terakhir”. 

Secara teknis, “penilaian ketuntasan dilakukan berdasarkan 

penguasaan seluruh indikator untuk suatu Kompetensi Dasar (KD) yang 

dinyatakan dengan nilai ulangan yang sama atau di atas nilai KKM.  

Apabila nilai yang diperolehnya sama atau di atas nilai KKM bagi suatu 

Standar Kompetensi, maka peserta didik tersebut melanjutkan 

pembelajarannya ke Standar Kompetensi berikutnya. Apabila nilai yang 

diperoleh sama atau lebih tinggi dari KKM untuk satu mata pelajaran 

dalam satu semester maka peserta didik melanjutkan pembelajarannya ke 

semester berikutnya. 

Apabila nilai yang diperoleh seorang peserta didik dalam suatu 

ulangan harian lebih rendah dari nilai KKM, maka peserta didik harus 

mendapat bantuan sehingga yang bersangkutan mencapai nilai KKM atau 

di atasnya. Pemberian bantuan kepada peserta didik tersebut dilakukan 

guru dan diistilahkan sebagai pembelajaran remedial. Setelah peserta 
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didik mencapai nilai yang sama atau lebih tinggi dari KKM maka yang 

bersangkutan dapat melanjutkan pembelajarannya. 

Nilai KKM menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki peserta 

didik. Dalam Pendekatan Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan nilai 

KKM digunakan sebagai rujukan bagi guru untuk menentukan ketuntasan 

belajar seorang peserta didik. Penentuan ketuntasan belajar tersebut 

dilakukan sejak ulangan harian pertama berkelanjutan sampai akhir tahun 

pelajaran.  

Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), 

Pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, 

berkewajiban menetapkan berbagai peraturan tentang standar 

penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Standar nasional pendidikan yang dimaksud 

meliputi: (1) standar isi, (2) standar kompetensi lulusan, (3) standar 

proses, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana 

dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) 

standar penilaian pendidikan. 

Dalam pencapaian standar isi (SI) yang memuat standar kompetensi 

(SK) dan kompetensi dasar (KD) yang harus dicapai oleh peserta didik 

setelah melalui pembelajaran dalam jenjang dan waktu tertentu, sehingga 

pada gilirannya mencapai standar kompetensi lulusan (SKL) setelah 
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menyelesaikan pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu secara 

tuntas. Agar peserta didik dapat mencapai SK, KD, maupun SKL secara 

optimal, perlu didukung oleh berbagai standar lainnya dalam sebuah 

sistem yang utuh. Salah satu standar tersebut adalah standar proses”.  

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang berkaitan dengan 

standar proses mengisyaratkan bahwa “guru diharapkan dapat 

mengembangkan perencanaan pembelajaran, yang kemudian dipertegas 

malalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Standar Proses, yang antara lain mengatur tentang 

perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik 

pada satuan pendidikan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah jalur formal, baik yang menerapkan sistem paket maupun 

sistem kredit semester (SKS). 

Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP 

secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Selain itu, pada lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, juga diatur 

tentang berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik, baik yang 
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bersifat kompetensi inti maupun kompetensi mata pelajaran. Bagi guru 

pada satuan pendidikan jenjang Sekolah, baik dalam tuntutan kompetensi 

pedagogik maupun kompetensi profesional, berkaitan erat dengan 

kemampuan guru dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran 

secara memadai. 

Oleh karena itu, disamping sebagai implementasi dari Permendiknas 

Nomor 25 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan 

Ditjen Mandikdasmen, dan mempertimbangkan kewenangan kabupaten 

dalam mengelola pendidikan di daerahnya dipandang perlu untuk 

menyusun pedoman pengelolaan pembelajaran kelas tuntas berkelanjutan 

bagi guru”. 

Sistem pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa didasarkan pada: 

d. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 31 ayat (1) mengatur bahwa setiap warga negara berhak 

mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa 

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, 

seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa 

yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. 
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e. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003 ditegaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintah 

Daerah tentang urusan pendidikan yang dilimpahkan menjadi 

wewenang pemerintah daerah kota/kabupaten dan propinsi”. 

Berikut adalah tanggapan responden terhadap “pertanyaan apakah 

Perda No 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan 

telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa”, sebagai berikut: 

Tabel 27 

Tanggapan Responden Tentang Apakah Penyelenggaraan Pendidikan 

Gratis di Kab. Gowa Telah Menerapkan Perda No. 10 Tahun 2013 tentang 

Kelas Tuntas Berkelanjutan 

         n = 35 

 

No. 

   Jawaban   

Responden 

                   Kategori Responden  

  Total  

Orang 

Tua 

Siswa 

DPRD Aparat 

Pemkab 

Kepala 

Sekolah/ 

Guru 
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F F F F     F 

1. Menerapka

n 

7 

20% 

3 

8,57% 

4 

11,42% 

14 

40 % 

28 

80% 

 

2. Kurang 

Menerapka

n 

2 

5,71% 

1 

2,85% 

0 

0 % 

2 

5,71% 

5 

14,28% 

 

3. Tdk 

Menerapka

n 

1 

2,85% 

1 

2,85% 

0 

0 % 

0 

0 % 

2 

5,71% 

 

     Total 10 

28,56% 

 

5 

14,27

% 

4 

11,42% 

16 

45,71% 

35 

100% 

     Sumber: Diolah dari data primer,2020. 

 

Mengacu pada data yang tertera di dalam Tabel 27 di atas, dimana 

terdapat “28 orang (80%) responden yang berpandangan bahwa  Perda 

No. 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di 

Kabupaten Gowa telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan 

pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, dan sebanyak 5 orang (14,28%) 

responden yang berpandangan bahwa Perda No. 10 Tahun 2013 tentang 

Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa masih 

kurang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa; dan sebanyak 2 

orang (5,71%) responden yang berpandangan bahwa Perda No. 10 Tahun 

2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten 
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Gowa belum atau tidak diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan 

gratis di Kabupaten Gowa. 

Lebih lanjut dengan menganalisis komposisi presentasi data hasil 

respon responden yang ada pada tabel tersebut di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa di dalam 

menyelenggarakan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa telah 

menerapkan Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas 

Berkelanjutan. Meskipun masih terdapat sebahagian kecil responden yang 

menyatakan tingkat penerapan perda tersebut masih kurang”. 

Hasil analisis terhadap data pada tabel 6 di atas, juga bersesuaian 

dengan hasil wawancara dengan responden H. Abbas Alauddin Ketua 

PGRI Kabupaten Gowa yang menyagakan bahwa:  

“Pemerintah Kabupaten Gowa telah tampak dengan serius dan 
bersungguh sungguh dalam mengimplementasikan substansi Perda No 
10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan dalam 
penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Gowa. Hal tersebut 
menurutnya dapat dilihat dari data beberapa tahun terakhir dimana tidak 
ada siswa yang tinggal kelas dan tidak lulus. Bahkan sebelum pendidikan 
di tingkat SMA dialihkan ke Provinsi banyak lulusan SMA/MA di 
Kabupaten Gowa yang lulus dan diterima di berbagai perguruan tinggi 
bergengsi di Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang diterima melalui jalur 
undangan atau bebas tes”. (wawancara, 3 Juli 2020). 

 
 

4. Kesesuaian Pelaksanaan Pendidikan Gratis dengan Peraturan Bupati 

Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis 

  

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian a di atas tentang 

salah satu bentuk nyata implementasi prinsip akuntabilitas dalam 
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penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa “adalah dengan 

dibentuknya Perda No 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis. 

Selanjutnya pada sub bab ini akan dibahas tentang  Peraturan Bupati 

Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2008 

tentang Pendidikan Gratis, oleh karena sebagaimana lazimnya sebuah 

perda yang hanya akan memuat dan mengatur hal-hal yang sifatnya 

pokok-pokok saja”, sehingga dibutuhkan aturan dalam level yang lebih 

rendah yang bisa menterjemahkan substansi dari sebuah perda kedalam 

aturan yang sifatnya lebih teknis lagi, agar pelaksanaan dari perda 

tersebut dapat optimal.  

 Salah satu bentuk “implementasi prinsip akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa itu tercermin di 

dalam substansi dari Perbup No 8 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan 

Perda No 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis”, sebagai berikut; 

1. Di dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) diatur bahwa “Sekolah Negeri Wajib 

melaksanakan Pendidikan Gratis”. Rumusan tersebut menggambarkan 

bahwa penyelenggaraan pendidikan gratis oleh Pemerintah Kabupaten 

Gowa adalah merupakan perintah peraturan perundang-undangan dalam 

bentuk Perda No 4 Tahun 2008 dan Perbup No 8 Tahun 2008. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa legitimasi dari penyelenggaraan pendidikan gratis 

sangat akuntabel;  

2. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (3) diatur bahwa “Bagi Sekolah 

Swastas diberikan dua alternatif menerima atau tidak dapat melakukan 
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pendidikan gratis”. Pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa “Sekolah swasta 

yang menerima Pendidikan Gratis diberikan dana dan tidak 

diperkenankan lagi melakukan pungutan terhadap siswa atau orang tua 

peserta didik”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (5) diatur bahwa “Sekolah 

swasta yang tidak dapat melaksanakan Pendidikan Gratis dapat 

menyampaikan pernyataan ketidakmampuannya kepada Pemerintah 

Daerah dan tidak diberi subsidi”. Mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 

ayat 2 sampai ayat 5, maka dapat dikatakan bahwa Jaminan akan 

akuntabilitas dari penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa 

baik di sekolah negeri maupun swasta sudah sangat legitim karena di atur 

oleh Peraturan Bupati yang juga dikuatkan dengan pengaturan dalam 

level Perda No 4 Tahun 2008. Pengaturan yang demikain juga sekaligus 

menjadi bukti nyata bahwa prinsip akuntabilitas benar-benar telah 

diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa di dalam 

menyelenggarakan pendidikan gratis.; 

3. Lebih lanjut di dalam rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (6) diatur bahwa 

“Pendidikan Gratis hanya diperuntukkan kepada masyarakat Kabupaten 

Gowa dan yang berdomisili di Kabupaten Gowa atau Pegawai Negeri Sipil 

yang ada di luar Kabupaten Gowa tetapi bekerja di Kabupaten Gowa yang 

dibuktikan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang”. Selanjutnya 

dalam Pasal 2 ayat (7) mengatur bahwa “Bagi peserta didik yang berasal 

dari luar Kabupaten Gowa dapat dikenakan biaya pendidikan sesuai hasil 

Keputusan Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah”. 

Mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (6) dan (7) maka dapat 
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dikatakan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten 

Gowa dari sisi pesertanya (siswanya) yang berhak mendapat fasilitas 

gratis tersebut juga sudah menerapkan prinsip akuntabilitas oleh karena 

sudah diatur dengan jelas dalam peraturan Bupati ini tentang kriteria 

siswa yang berhak menikmati pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. Jadi 

penentuan pesertanya tidak didasarkan pada keinginan pribadi atau 

kelompok, tapi berdasarkan kriteria Peraturan dalam hal ini Peraturan 

daerah dan Peraturan Bupati. 

 Lebih lanjut dengan mengacu pada rumusan ketentuan Pasal 2 dari 

Perbup Gowa No 8 Tahun 2008 tersebut di atas, maka berikut data yang 

diperoleh peneliti pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa tentang Angka 

Putus Sekolah pada saat Pendidikan Gratis belum dilaksanakan (Tahun 

2005, 2006 dan 2007) dan Angka Putus Sekolah setelah Program 

Pendidikan Gratis ini diselenggarakan (Tahun 2014, 2015 dan 2020) 

dapat dilihat pada tabel 28, sebagai berikut; 

Tabel 28 

Angka Putus Sekolah Sebelum (Tahun 2005, 2006 & 2007) dan Sesudah 

(Tahun 2017, 2018 & 2019) Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di 

Kabupaten Gowa: 

 

JENJANG 

T      A      H      U      N 

2005 2006 2007 2017 2018 2019 

SD 216 157 98 0 0 0 
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SMP 94 72 61 0 0 0 

SMA 91 87 52 0 0 0 

       Sumber Data; Dinas Pendidikan Kabupate Gowa, 2020 

 Mengacu pada data yang ada dalam tabel 28 tersebut di atas, 

dimana 3 (tiga) tahun sebelum program pendidikan gratis diselenggarakan 

di Kabupaten Gowa yakni pada tahun 2005, 2006 dan 2007 tampak angka 

putus sekolah pada 3 (tiga) jenjang pendidikan yakni Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sangat tinggi 

(lihat angka pada tabel di atas). Sebaliknya angka yang ada pada tabel 

tersebut di atas juga memberikan gambaran tentang angka putus sekolah 

3 (tiga) tahun terakhir sejak diselenggarakannya program pendidikan 

gratis di Kabupaten Gowa, yakni tahun 2017, 2018 dan 2019 yang 

menggambarkan angka putus sekolah NOL (nihil) (lihat angka pada tabel 

di atas). 

 Selanjutnya dengan mengacu pada data dan uraian di atas, maka 

peneliti berpandangan bahwa penyelenggaraan program pendidikan gratis 

di Kabupaten Gowa jika dilihat dari sisi akuntabilitas hasil (out putnya) 

dapat dikatakan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas karena out put/ 

hasilnya juga sangat akuntabel.  

 Implementasi prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pendidikan gratis di Kabupaten Gowa pada hakikatnya juga dapat dilihat 

dari aspek tingkat kelulusan siswa di sekolah-sekolah yang ada di 

Kabupaten Gowa sebelum dan sesudah penyelenggaraan pendidikan 
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gratis. Oleh karena itu terkait dengan tingkat kelulusan siswa pada saat 

sebelum (Tahun 2005, 2006 dan 2007) dan sesudah (Tahun 2017, 2018, 

dan 2019) penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa dapat 

dilihat datanya pada tabel 29, sebagai berikut;  

Tabel 29 

Tingkat Kelulusan Siswa Sebelum (Tahun 2005, 2006 & 2007) dan 

Sesudah (Tahun 2017, 2018 & 2019) Penyelenggaraan Pendidikan Gratis 

Di Kabupaten Gowa: 

 

JENJANG 

PENDIDIKAN 

T      A      H      U      N 

2005 2006 2007 2017 2018 2019 

SD 92,76% 94,55% 97,89% 100% 100% 100% 

SMP 94,50% 96,88% 97,89% 99,00% 99,99% 100% 

SMA 94,25% 95,50% 97,50% 99,90% 99,99% 100% 

       Sumber Data; Dinas Pendidikan Kabupate Gowa, 2020. 

 Mengacu pada data yang ada dalam tabel 29 tersebut di atas, 

dimana 3 (tiga) tahun sebelum program pendidikan gratis diselenggarakan 

di Kabupaten Gowa yakni pada tahun 2005, 2006 dan 2007 tampak angka 

kelulusan siswa pada 3 (tiga) jenjang pendidikan yakni Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas masimal di 

angka 97,89& (lihat angka pada tabel di atas). Sebaliknya angka yang ada 

pada tabel tersebut di atas juga memberikan gambaran tentang angka 

kelulusan siswa 3 (tiga) tahun terakhir sejak diselenggarakannya program 
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pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, yakni tahun 2017, 2018 dan 2019 

yang menggambarkan angka kelulusan siswa paling rendah 99,99% (lihat 

angka pada tabel di atas). 

 Berdasarkan data pada tabel dan uraian di atas, maka peneliti 

berpandangan bahwa penyelenggaraan program pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa jika dilihat dari sisi akuntabilitas hasil (out putnya) dapat 

dikatakan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas karena out put/ 

hasilnya dalam bentuk tingkat kelulusan siswa yang sangat tinggi.  

Lebih jauh jika dicermati Perbup Gowa No 8 Tahun 2008 ini 

merupakan “garansi” dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa bahwa 

proses penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa itu sangat 

akuntabel, sebagaimana tergambar dengan nyata di dalam Bab IV 

Tentang Pengawasan, Pasal 8 mengatur bahwa; “Pemerintah Daerah, 

Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polresta, Kodim, Dewan 

Pendidikan, PGRI dan Komite Sekolah secara bersama sama melakukan 

pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan 

jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing”.  

Rumusan ketentuan Pasal 8 tersebut di atas memberikan 

gambaran yang sangat jelas betapa sistem pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa sangat berlapis 

dan transparan, sehingga tidaklah berlebihan jika kita berkesimpulan 

bahwa proses penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa 

sudah akuntabel.  
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Selanjutnya berikut adalah tanggapan responden terhadap 

pertanyaan “apakah Eksistensi dan Substansi dari Perbup Gowa No 8 

Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2008 tentang 

Pendidikan Gratis menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa 

telah menerapkan prinsip akuntabilitas di dalam menyelenggarakan 

Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa”, sebagai berikut: 

Tabel 30 

Tanggapan Responden Tentang “Apakah Peraturan Bupati Gowa No 8 

Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2008 tentang 

Pendidikan Gratis menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa 

telah menerapkan Prinsip Akuntabilitas di dalam Penyelenggaraan 

Pendidikan Gratis” di Kabupaten Gowa: 

         n = 35 

 

No. 

Jawaban   

Responden 

                   Kategori Responden  

  Total  

Orang 

tua siswa 

DPRD Aparat 

Pemkab 

Guru/Kepala 

sekolah 
 

F F F F F 

1. Menerapkan 7 

20% 

3 

8,57% 

4 

11,42% 

13 

37,14% 

27 

77,14% 

 

2. Kurang 

Menerapkan 

1 

2,85% 

1 

2,85% 

0 

0 % 

2 

5,71% 

4 

11,42% 

 

3. Tdk Menerapkan 2 

5,71% 

1 

2,85% 

0 

0 % 

1 

2,85% 

4 

11,42% 

 

 Total 10 

28,57% 

 

5 

14,28% 

4 

11,42% 

16 

45,71% 

35 

100% 

      Sumber: Diolah dari data primer,2020. 
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Mengacu pada data yang tertera di dalam Tabel 30 di atas, dimana 

terdapat “27 orang (77,14%) responden yang berpandangan bahwa 

melalui Perbup Gowa No 8 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Perda No 4 

Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis telah menunjukkan bahwa 

Pemerintah Kabupaten Gowa telah menerapkan prinsip akuntabilitas di 

dalam menyelenggarakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa, dan 

sebanyak 4 orang (11,42%) responden yang berpandangan bahwa 

melalui Perbup Gowa No 8 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Perda No 4 

Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis menunjukkan bahwa Pemerintah 

Kabupaten Gowa telah menerapkan prinsip akuntabilitas di dalam 

menyelenggarakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa menunjukkan 

bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa kurang menerapkan prinsip 

akuntabilitas di dalam menyelenggarakan Pendidikan Gratis di Kabupaten 

Gowa; dan sebanyak 4 orang (11,42%) responden yang berpandangan 

bahwa melalui Perbup Gowa No 8 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan 

Perda No 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis menunjukkan bahwa 

Pemerintah Kabupaten Gowa telah menerapkan prinsip akuntabilitas di 

dalam menyelenggarakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa 

menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa kurang menerapkan 

prinsip akuntabilitas di dalam menyelenggarakan Pendidikan Gratis di 

Kabupaten Gowa. 

Lebih lanjut dengan menganalisis komposisi presentasi data hasil 

respon responden, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten 
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Gowa di dalam menyelenggarakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa 

sesungguhnya telah menerapkan prinsip akuntabilitas sebagaimana yang 

tercermin di dalam substansi Perbup Gowa No 8 Tahun 2008 Tentang 

Pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis 

menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa telah menerapkan 

prinsip akuntabilitas di dalam menyelenggarakan Pendidikan Gratis di 

Kabupaten Gowa”.  

b. Penerapan Sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah 

1. Penerapan ketentuan Sanksi yang ada di dalam Perda No 4 Tahun 

2008 tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa. 

 Mencermati rumusan ketentuan dalam Perda No 4 Tahun 2008 

tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa dimana pada Bab IV 

mengatur tentang Larangan, di dalam Pasal 9 diatur tentang “Jenis-jenis 

pungutan yang dilarang, yakni; 

1. Permintaan bantuan pembangunan; 

2. Permintaan bantuan dengan alasan dana sharing; 

3. Pembayaran buku; 

4. Pembayaran iuran pramuka; 

5. Pembayaran Lembaran Kerja Siswa (LKS); 

6. Pembayaran uang perpisahan; 

7. Pembayaran uang photo; 

8. Pembayaran uang ujian; 

9. Pembayaran uang ulangan/semester; 
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10. Pembayaran uang pengayaan/les; 

11. Pembayaran uang rapor; 

12. Pembayaran uang penulisan ijazah; 

13. Pembayaran uang infaq; 

14. serta pungutan lainnya yang membebani baik siswa maupun 

orang tua siswa”. 

Bahkan lebih lanjut di dalam Perda No 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan 

Gratis di Kabupaten Gowa pada Pasal 10 diatur bahwa:  

1) “Kepala Sekolah dan/atau Guru dilarang melakukan pungutan 

dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada orang tua; 

2) Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orang tua 

peserta didik”. 

 Mengacu pada substansi Pasal 9 dan Pasal 10 di atas di dalam 

Perda No 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa 

mengatur tentang sanksi pada Bab VIII tentang Ketentuan Pidana 

(Sanksi), pada Pasal 14, mengatur bahwa; 

(1) “Bagi Kepala sekolah dan/atau Guru serta Komite Sekolah 

yang melanggar ketentuan Pasal 9, dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

Pelanggaran”.  

Terhadap ketentuan sanksi (pidana) tersebut di atas, hasil 

penelitian penulis menunjukkan bahwa sampai saat itu pelanggaran 
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terhadap Pasal 9 dan Pasal 10 Perda No 4 Tahun 2008 tentang 

Pendidikan Gratis tersebut belum pernah ada yang diproses. Hal ini 

bersesuaian dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa 

responden dan informan, sebagai berikut: 

a. Wawancara dengan Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten 

yang juga sekaligus Kepala Inspektorat Kabupaten Gowa ibu Hj. 

Hamsinah yang mengatakan bahwa:  

“Sepanjang sepengetahuan saya hingga hari ini belum pernah saya 

mendengar ada Kepala Sekolah, Guru atau Komite sekolah yang 

pernah diproses pidana sesuai ketentuan pada Pasal 14 Perda No. 4 

Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa”. 

(wawancara, Jumat, 30 Oktober 2020 di Kediaman Pribadi Wabup 

Gowa). 

 

b. Wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Gowa yang 

membidangi Pendidikan, yakni Bapak Ramli Rewa, beliau mengatakan 

bahwa;  

“Sepanjang saya menjadi anggota DPRD Gowa sudah 3 periode, saya 

belum pernah mendengar adanya pelanggaran terhadap larangan-

larangan bagi Kepala sekolah, Guru dan Komite Sekolah sebagaimana 

diatur di dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Perda No. 4 Tahun 2008 tentang 

Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa”. (Wawancara, Jumat, 30 

Oktober 2020 di Kediaman Pribadi Wakil Bupati Gowa). 

 

 

c. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa, Bapak Abd. Salam yang mengatakan bahwa:  

“Selama saya menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa 

sudah hampir 8 tahun lamanya, saya belum pernah mendapati adanya 

kepala sekolah, guru atau komite sekolah yang diproses karena diduga 

melanggar larangan-larangan yang diatur di dalam Perda No. 4 Tahun 
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2008 tentang Pendidikan Gratis, khususnya yang ada di Pasal 9, Pasal 

10 dan Pasal 14 tentang Ketentuan Sanksi (pidana)”. (Wawancara, 

Jumat, 2 Oktober 2020 di Kantor Bupati Gowa).  

 

 Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis di atas, maka 

penulis berpandangan bahwa “proses penyelenggaraan pendidikan gratis 

di Kabupaten Gowa selama ini sudah dapat dipandang telah menerapkan 

prinsip akuntabilitas, oleh karena substansi aturan dalam bentuk Perda 

No. 4 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan baik.  

Selanjutnya terkait dengan Perda No 9 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Perda No 10 tahun 2009 tentang Program Wajib Belajar 

di Kabupaten Gowa pada intinya tidak mengubah Pasal tentang ketentuan 

Sanksi yang ada di dalam Perda No 10 Tahun 2009. Jadi Perda Nomor 9 

Tahun 2013 tidak mengatur khusus tentang ketentuan sanksi melainkan 

merujuk kepada ketentuan sanksi yang telah diatur di dalam Perda No 10 

Tahun 2009 tentang Program Wajib Belajar yang mengatur sanksi tentang 

pidana kurungan atau membayar denda bagi pelanggar Perda tersebut. 

2. Penerapan ketentuan Sanksi yang diatur di dalam Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) 

di Kabupaten Gowa”. 

 Di dalam Perda No 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas 

Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa pada Bab VII tentang Larangan 

khususnya pada Pasal 18 mengatur tentang “hal-hal yang dilarang 

sebagai berikut; 
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(1) Guru dilarang merangkap jabatan di luar struktur satuan 

pendidikan; 

(2) Jabatan di luar struktur satuan pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), adalah Kepala desa, Kepala dusun, Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM/NGO), dan jabatan lain yang mengganggu 

aktivitas sebagai guru. 

Selanjutnya pada Bab IX tentang Sanksi Administratif pada Pasal 

20 diatur bahwa; Guru yang melakukan pelanggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 akan diberikan sanksi administratif”.  

Terhadap ketentuan larangan dan sanksi tersebut di atas, hasil 

penelitian penulis menunjukkan bahwa sampai saat itu pelanggaran 

terhadap Pasal 18 dan Pasal 20 Perda No 10 Tahun 2013 tentang Sistem 

Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa tersebut belum 

pernah ada yang diproses. Hal ini bersesuaian dengan hasil wawancara 

peneliti dengan beberapa responden dan informan, sebagai berikut: 

a. Wawancara dengan Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten 

yang juga sekaligus Kepala Inspektorat Kabupaten Gowa ibu Hj. 

Hamsinah yang mengatakan bahwa:  

“Sampai hari ini belum pernah saya mendengar ada Kepala Sekolah, 

Guru atau Komite sekolah yang pernah diproses pidana sesuai 

ketentuan pada Pasal 18 dan Pasal 20 Perda No 10 Tahun 2013 

tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten 

Gowa”. (wawancara, Jumat, 30 Oktober 2020 di Kediaman Pribadi 

Wabup Gowa). 
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b. Wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Gowa yakni Bapak 

Abd. Rasyak, beliau mengatakan bahwa;  

“Sepengetahuan saya selama jadi anggota DPRD Gowa sudah 2 

periode, belum pernah ada pengaduan masyarakat yang masuk ke 

DPRD terkait dengan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan 

bagi Kepala sekolah, Guru dan Komite Sekolah sebagaimana diatur di 

dalam Pasal 18 dan Pasal 20 Perda No 10 Tahun 2013 tentang Sistem 

Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa”. 

(Wawancara, Jumat, 30 Oktober 2020). 

 

 

c. Hal yang sama juga disampaikan oleh Tokoh Masyarakat sekaligus 

Pengusaha di Kabupaten Gowa Bapak H. Sabir yang mengatakan 

bahwa:  

“Saya belum pernah mendengar berita atau cerita di masyarakat 

tentang adanya kepala sekolah, guru atau komite sekolah yang 

diproses hukum karena diduga melanggar peraturan tentang 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa”. (Wawancara, 

Jumat, 30 Oktober 2020 di Kediaman Pribadi Wabup Gowa).  

 

 Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis di atas, maka 

penulis berpandangan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan gratis 

di Kabupaten Gowa selama ini sudah dapat dikatakan telah menerapkan 

prinsip akuntabilitas, oleh karena substansi aturan dalam bentuk Perda No 

10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di 

Kabupaten Gowa pada intinya sudah dipatuhi dengan baik oleh semua 

stakeholder, sehingga pasal ketentuan sanksi di dalam perda tersebut 

tidak pernah dilanggar.  
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c. Tidak terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)  

 Untuk menjamin proses penyelenggaraan pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa berjalan tanpa adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN) sebagai wujud clean goverment, maka Pemerintah Kabupaten 

Gowa bersama DPRD Gowa telah menyusun dan memberlakukan 

beberapa peraturan daerah dan peraturan Bupati yang substansinya 

mengatur perihal larangan atas tindakan-tindakan yang dapat 

dikategorikan kedalam tindakan KKN. Adapun peraturan daerah 

dimaksud, sebagai berikut: 

a. Perda No 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten 

Gowa. 

Adapun rumusan ketentuan di dalam Perda No 4 tahun 2008 ini yang 

mengatur larangan terhadap tindakan-tindakan/ perilaku yang dapat 

dikategorikan kedalam tindakan/perilaku KKN, diantaranya adalah: 

Rumusan Ketentuan Pasal 9 yang mengatur tentang larangan, 

bahwa:  

“jenis-jenis pungutan yang dilarang; Permintaan bantuan 

pembangunan; Permintaan bantuan dengan alasan dana sharing; 

Pembayaran buku; Pembayaran iuran pramuka; Pembayaran Lembaran 

Kerja Siswa (LKS); Pembayaran uang perpisahan; Pembayaran uang 

photo; Pembayaran uang ujian; Pembayaran uang ulangan/semester; 

Pembayaran uang pengayaan/les; Pembayaran uang rapor; Pembayaran 

uang penulisan ijazah; Pembayaran uang infaq; serta Pungutan lainnya 

yang membebani baik siswa maupun orang tua siswa.” 
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b. Rumusan Pasal 10 yang mengatur bahwa “(1). Kepala Sekolah 

dan/atau Guru dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun 

dan sekecil apapun kepada orang tua peserta didik. (2). Komite 

sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orang tua peserta 

didik.” 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan dengan 

melakukan wawancara baik terhadap Bupati, Wakil Bupati, Kepala 

Inspektorat yang juga sekaligus Plt. Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas 

Pendidikan serta Tokoh masyarakat pada intinya menyampaikan bahwa 

sejak diberlakukannya Perda No.4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis 

di Kabupaten Gowa belum pernah ada oknum guru, kepala sekolah 

maupun komite sekolah yang diproses dan ditindak atas sangkaan yang 

bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan yang dikategorikan KKN 

dalam proses penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa.  

a. Perda No 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan 

(SKTB). 

Adapun rumusan ketentuan di dalam Perda No 10 Tahun 2013 ini 

yang mengatur larangan terhadap tindakan-tindakan/perilaku yang 

dapat dikategorikan kedalam tindakan/perilaku KKN, diantaranya 

adalah; 

1. Rumusan Ketentuan Pasal 18 yang mengatur bahwa “(1). Guru 

dilarang merangkap jabatan di luar struktur satuan pendidikan; (2). 

Jabatan di luar struktur satuan pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua Badan 
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Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), dan jabatan lain yang mengganggu aktivitas 

sebagai guru.” 

2. Rumusan Pasal 20 dalam Bab IX tentang Sanksi Administratif yang 

mengatur bahwa “Guru yang melakukan pelanggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 akan diberikan sanksi administratif.” 

 Berkaitan dengan rumusan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 

tersebut di atas, yang bila dikaitkan dengan perilaku Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten 

Gowa, maka berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala 

Inspektorat yang sekaligus Plt. Sekda Kabupaten Gowa Ibu Hj. Hamsinah, 

yang menyagakan bahwa: 

“sejak diberlakukannya Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas 

Tuntas Berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Pendidikan Gratis hingga saat ini belum pernah ada 

temuan/kasus KKN yang ditangani baik oleh inspektorat daerah maupun 

kepolisian atau kejaksaan negeri Gowa. Beberapa waktu lalu sempat ada 

penggeledahan dari pihak Polda di kantor Bupati Gowa khususnya di 

Dinas Pendidikan terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan untuk 

mendukung program imtak di dinas pendidikan Kabupaten Gowa, akan 

tetapi proses hukumnya dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti 

hukum untuk dilanjutkan”. (wawancara, 7 September 2020 di Kantor 

Bupati Gowa). 

 

 Sekaitan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala 

Inspektorat Daerah tersebut di atas, maka peneliti juga mewawancarai 

Kapolres Gowa Bapak AKBP Boy Samola, SH, S.Ik yang mengatakan 

bahwa: 
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“sepanjang saya bertugas di Polres Gowa saya belum menemukan 

adanya kasus KKN dalam penyelenggaraan Pendidikan Gratis di 

Kabupaten Gowa. Terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala 

Inspektorat daerah tentang terjadinya penggeledahan di dinas pendidikan 

kabupaten Gowa terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan alat 

pendukung program imtak beberapa waktu yang lalu, itu terjadi sebelum 

saya menjabat Kapolres Gowa. Namun setahu saya kasus tersebut 

dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti hukum untuk diproses lebih 

lanjut”. (wawancara, 7 September 2020, di Kantor Polres Gowa). 

 

2. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Penyelenggaraan 

Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa 

 Pembahasan variabel kedua atau rumusan masalah kedua dalam 

penelitian ini dilakukan dengan membahas dan menganalisis 3 (tiga) 

indikator penelitian, sebagai berikut: 

a. Tersedianya Informasi 

Indonesia “sudah memberikan pengakuan atas hak informasi 

sebagaimana diatur dalam kons tusi Perubahan Kedua Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) 

Pasal 28F” yang mengatur, bahwa: 

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan 

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” 

Dengan demikian, “maka hak atas informasi tidak saja merupakan 

hak asasi melainkan juga hak konstitusional rakyat Indonesia. Esensi dari 

pengakuan ini adalah bahwa hak atas informasi sebenarnya merupakan 

hak yang melekat pada diri setiap manusia baik sebagai warga negara 

maupun sebagai pribadi. 
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (UU KIP) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) sejak 30 April 2008 dan mulai berlaku setelah dua tahun 

diundangkan, tepatnya 30 April 2010. UU KIP adalah undang-undang 

yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh 

informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran 

serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat 

pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat 

pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. 

 Undang-undang KIP menjadi landasan operasional yang memberi 

jaminan terbukanya akses informasi bagi masyarakat secara luas dari 

lembaga-lembaga negara, lembaga publik non pemerintah dan 

perusahaan-perusahaan publik yang mendapat alokasi dana dari APBN, 

APBD, bantuan luar negeri dan dari himpunan dana masyarakat. Dengan 

demikian, keberadaan UU KIP semakin menegaskan bahwa akses 

masyarakat terhadap informasi merupakan hak asasi manusia yang diakui 

dan dilindungi oleh konstusi UUD NRI Tahun 1945. 

Secara umum, UU KIP diharapkan akan membangun keterbukaan 

informasi di lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini 

dianggap sulit dijangkau masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah 

penyelenggaraan Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa.  

Secara khusus, eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik 

ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah dan masyarakat Kabupaten 
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Gowa untuk menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya 

akses masyarakat Kabupaten Gowa terhadap informasi yang dimiliki 

Pemerintah Kabupaten Gowa, khususnya informasi dalam hal 

penyelenggaraan Pendidikan gratis. Oleh sebab itu UU KIP ini diharpkan 

dapat mendukung implementasi prinsip transparansi, khususnya 

transparansi dalam hal informasi penyelenggaraan Pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa sehingga diharapkan dengan transparansi informasi 

tersebut akan membawa perubahan paradigma pemerintah daerah 

Kabupaten Gowa khususnya dalam menyelenggarakan Pendidikan gratis 

yang lebih baik lagi kedepan. Jika sebelum UU KIP diundangkan, 

paradigmanya adalah seluruh informasi publik adalah rahasia kecuali 

yang terbuka, namun setelah UU KIP diundangkan, paradigma tersebut 

bergeser menjadi seluruh informasi publik termasuk proses 

penyelenggaraan pendidikan gratis oleh pemerintah daerah Kabupaten 

Gowa harus terbuka/ dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat 

kecuali yang dikecualikan/ rahasia dengan pengencualian yang terbatas 

(Maximum Access Limited Exemp on / MALE). Dengan demikian, maka 

dapat dipastikan bahwa informasi mengenai proses penyelenggaraan 

pendidikan gratis di Kabupaten Gowa pasti tersedia”. 

 Kepastian akan tersedianya informasi publik terkait 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa dikemukakan oleh 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Bapak Abdul Salam, 

mengatakan, bahwa: 
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“Informasi tentang proses penyelenggaraan Pendidikan Gratis di 

Kabupaten Gowa setiap saat dapat diakses oleh masyarakat, 

khususnya masyarakat Kabupaten Gowa melalui situs/website resmi 

yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa di 

http://gowakab.go.id, dan website humas gowa yakni 

http://humas.gowakab.go.id. jadi standar tentang ketersediaan informasi 

dari implementasi prinsip transparansi dalam good governance telah 

kita penuli atau laksanakan dalam proses penyelenggaraan Pendidikan 

gratis di Kabupaten Gowa”. (wawancara, 11 September 2020 di Kantor 

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa). 

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa Bapak Abd Salam tersebut di atas bersesuaian 

dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Infokom 

Pemerintah Kabupaten Gowa Bapak Arifuddin Saeni yang mengatakan 

bahwa: 

“Mengenai ketersediaan informasi terkait penyelenggaraan 

Pendidikan gartis di Kabupaten Gowa bagi masyarakat Gowa sudah 

kita siapkan melalui situs/website resmi milik pemerintah Kabupaten 

Gowa yakni http://gowakab.go.id dan website humas gowa yakni 

http://humas.gowakab.go.id. yang berisi informasi-informasi mengenai 

proses penyelenggaraan Pendidikan gratis selama ini. Jadi masyarakat 

Gowa bahkan masyarakat dimanapun termasuk mahasiswa yang 

melakukan penelitian dapat memperoleh informasi atau data yang 

mereka butuhkan terkait proses penyelenggaraan Pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa”. (Wawancara, 11 September 2020 di Kantor Dinas 

Infokom Kabupaten Gowa).  

 

Dalam penyediaan website baik itu di http://gowakab.go.id dan 

website humas gowa yakni http://humas.gowakab.go.id. oleh 

Pemerintah Kabupaten Gowa, “terdapat beberapa faktor yang menjadi 

pendukung dan penghambat bagi transparansi dan keterbukaan 

informasi publik yang tercantum didalam website. Faktor pendukung 

yang pertama adalah ketersediaan infrastruktur teknologi yang 

http://gowakab.go.id/
http://humas.gowakab.go.id/
http://gowakab.go.id/
http://humas.gowakab.go.id/
http://gowakab.go.id/
http://humas.gowakab.go.id/


148 

 
 

memadai. Infrastruktur yang memadai ini merupakan 50% dari kunci 

keberhasilan penerapan konsep e-government” (Indrajit, 2006:17). 

Dalam kaitannya dengan transparansi dan keterbukaan informasi 

publik, “ketersediaan infrastrukur yang memuat informasi 

penyelenggaraan Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa yang dimaksud 

adalah adanya aplikasi yang menyediakan atau memfasilitasi adanya 

informasi-informasi yang dibutuhkan oleh publik khususnya yang terkait 

dengan penyelenggaraan Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. Di 

dalam website Pemerintah Kabupaten Gowa baik http://gowakab.go.id 

maupun yang di website humas gowa yakni 

http://humas.gowakab.go.id. terdapat beberapa aplikasi atau konten 

yang berisikan informasi publik khususnya yang terkait dengan 

penyelenggaraan Pendidikan gratis, baik itu berupa konten transparansi 

pengelolaan anggarannya, konten informasi yang di dalamnya berisikan 

agenda kegiatan terkait penyelenggaraan Pendidikan gratis, 

pengumuman, dan beberapa informasi publik lainnya, konten informasi 

bank data yang berisikan informasi mengenai produk hukum dan 

informasi perijinan daerah khususnya yang terkait dengan 

penyelenggaraan Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. Aplikasi-

aplikasi tersebut merupakan sarana pendukung yang akan 

mempermudah masyarakat sebagai pengguna informasi dalam 

mengakses informasi yang diinginkan khususnya terkait 

penyelenggaraan Pendidikan gratis”. 

http://gowakab.go.id/
http://humas.gowakab.go.id/
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Komitmen dari kepala daerah merupakan faktor pendukung yang 

kedua dalam pengadaan layanan website Pemerintah Kabupaten Gowa 

sebagai sarana penunjang transparansi dan keterbukaan informasi publik 

sebagai fasilitas akses informasi bagi masyarakat khususnya terkait 

dengan penyelenggaraan Pendidikan gratis oleh. Menurut Indrajit 

(2006:16), bahwa “untuk dapat menyukseskan penerapan e-government 

harus dimulai dengan komitmen dari pimpinan atau dalam hal ini kepala 

daerah yang bersangkutan sehingga penerapan e-government tersebut 

tidak hanya mengikuti trend semata. Penerapan website dalam hal ini 

harus benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat 

berkaitan dengan informasi publik”. Dalam kaitannya dengan komitmen 

transparansi dan keterbukaan informasi publik, Bapak Adnan Purichta 

Ichsan selaku Bupati Gowa mengatakan bahwa: 

“Saya berkeinginan kuat untuk dapat menciptakan pemerintahan 

yang berlandaskan prinsip good governance yang di dalamnya berisikan 

tentang transparansi, akuntabilitas,dan partisipasi yang baik. Seluruh 

informasi yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan akan di post kan 

melalui media website”. (wawancara, 3 November 2020). 

b. Adanya Akses pada Informasi 

Transparan dapat dimaknai sebagai “adanya keterbukaan. 

Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam 

mengelola suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan penyelenggaraan 

Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. Dalam penyelenggaraan 

Pendidikan gratis di kabupaten Gowa, bidang manajemen keuangan yang 

transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan 

penyelenggaraan Pendidikan gratis, yaitu tersedianya data setiap saat 
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tentang sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan 

pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-

pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.  

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua 

warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran 

pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dapat diumumkan atau 

ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata 

usaha atau diupload dalam website sehingga bagi siapa saja yang 

membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mengakses/ 

mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang 

yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja 

uang itu. Perolehan atau kemudahan mengakses atau mendapatkan 

informasi ini akan menambah kepercayaan orang tua siswa dan segenap 

masyarakat terhadap penyelenggaraan Pendidikan gratis di kabupaten 

Gowa”. 

Informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan juga 

merupakan realisasi dari negara hukum yang menganut sistem 

demokrasi. Untuk memaksimalkan keterbukaan informasi dan 

mewujudkan jaminan hak atas informasi yang merupakan sarana dan 

strategi untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih terbuka dan 

mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, salah 

satunya dengan ciri transparansi, partisipasi, dan 

akuntabilitas. Keterbukaan informasi atau jaminan atas akses publik 

terhadap informasi, sistem negara yang demokratis (demokrasi negara), 
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dan pemerintahan yang baik, Tiga konsep yang saling terkait satu dengan 

lainnya, yang dapat mendorong keterbukaan informasi publik. 

Dalam konteks penyelenggaraan Pendidikan gratis di Kabupaten 

Gowa, bagaimana transparan informasi telah bekerja?  Di antara puncak 

manfaat pelayanan informasi adalah ketika masyarakat bisa mendapatkan 

manfaat langsung dari informasi yang diperoleh.  Terkait dengan hal ini, 

ada dua kategori informasi yaitu pertama informasi yang langsung bisa 

dikonversi menjadi manfaat langsung (seperti tentang besaran Bantuan 

Operasional Sekolah –BOS) yang dierima sekolah/ unit layanan 

Pendidikan demikian halnya dengan alokasi dana APBD untuk 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, 

dan kedua informasi yang masih membutuhkan pelayanan publik lanjutan 

seperti informasi kuota beasiswa yang mensyaratkan pelayanan 

administrasi seleksi beasiswa yang berkualitas dan transparan, serta 

informasi lelang pengadaan barang dan jasa dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pendidikan gratis yang mensyaratkan pelayanan 

pemilihan penyedia jasa secara profesional pula”. 

Adanya akses terhadap informasi tentang “penyelenggaraan 

pendidikan gratis di Kabupaten Gowa tidak bisa dilepaskan dari adanya 

kesadaran warga akan arti penting dan manfaat dari informasi tersebut, 

dalam hal ini informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa. Salah satu bentuk adanya akses masyarakat terhadap 

informasi penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa bisa 

dalam bentuk adanya ruang dan kesempatan yang dibuka kepada 
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masyarakat Kabupaten Gowa untuk dapat mengajukan permintaan 

informasi kepada dinas pendidikan setempat, misalnya informasi Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) Pemberian 

Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang merupakan program pendamping 

BOS.  Jadi dengan adanya akses masyarakat terhadap informasi 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, maka ini bisa 

berdampak positif baik terhadap masyarakat maupun terhadap pihak 

pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan, oleh karena Dinas 

Pendidikan dalam hal ini dapat  secara langsung menerima keluhan dari 

warga masyarakatnya terkait penyelenggaraan pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa. Misalnya ada warga masyarakat atau orang tua siswa 

yangmerasa curiga kepada salah satu sekolah yang meminta sesuatu 

kepada para calon siswa penerima BSM dengan alasan untuk biaya 

administrasi dan pembangunan, maka  pihak dinas Pendidikan kemudian 

memberikan informasi yang diminta tersebut dan/ atau mengajak warga 

masyarakat/ orang tua siswa tersebut untuk berdialog dalam rangka 

penyelesaian/ pembuktian dari keluhan/ pengaduan yang diajukannya. 

Misalnya Dinas Pendidikan dapat memberikan pencerahan dan 

penjelasan bahwa pada intinya BSM tidak boleh dikurangi/dipotong, 

misalnya BSM tersebut dibagi rata kepada semua siswa atau 

disalahgunakan oleh sekolah”. 

Melalui ketersediaan akses informasi bagi warga masyarakat 

khususnya orang tua siswa terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis 

di Kabupaten Gowa juga dapat dimanfaatkan sendiri oleh pihak 
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“pemerintah daerah dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan Kabupaten 

Gowa/ sekolah untuk dengan mudah dapat membagi informasi Juklak dan 

Juknis yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Gratis. Bahkan 

dalam skala yang lebih besar, ketersediaan akses/ tranparansi informasi 

dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa tersebut 

akan menjadikan orang (oknum guru, kepala sekolah atau staf di dinas 

pendidikan) harus berfikir seribu satu strategi untuk melakukan korupsi 

agar tidak diketahui oleh publik.  Dengan demikian maka ketersediaan 

akses informasi ini dalam penyelenggaraan Pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa juga pada gilirannya akan berkontribusi pada 

penanggulangan terjadinya praktik KKN dan kesalahan administrasi 

lainnya (maladministrasi)”. 

Memang dengan menyediakan akses informasi atau 

mentransparansikan informasi dalam penyelenggaraan pendidikan gratis 

di Kabupaten Gowa sebagaimana diuraikan di atas “memang terdengar 

begitu mudah, karena sebetulnya jenis informasi ini adalah hasil dari 

pengelolaan administrasi yang baik dan berkualitas.  Namun, untuk 

sampai pada tingkat badan publik (dinas pendidikan selaku penyedia 

layanan publik) mampu memberikan akses informasi kepada publik 

dengan sangat transparan seperti di atas, membutuhkan sejumlah 

tahapan dan integritas para pengelola layanan informasi.  Dalam bahasa 

sederhana dibutuhkan petugas yang memiliki nurani dan misi suci agar 

pelayanan pendidikan gratis yang berkualitas dan terus-menerus dapat 

semakin disempurnakan.  Bukan saja untuk menyediakan, membuka dan 
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mentransparansikan akses informasi, namun juga untuk memproduksi 

informasi itu sendiri.  Petugas (badan publik) ini sudah tidak lagi merasa 

dibebani dengan kekhawatiran jika informasi itu dibuka maka akan ada 

banyak pihak termasuk atasannya yang akan menjadi korban, atau 

bahkan berkurang lahan pendapatan tidak resminya. 

Dalam bahasa sistem pelayanan, diperlukan insentif yang 

memotivasi petugas untuk berperilaku penuh integritas.  Insentif bukanlah 

semata-mata berbentuk material atau tambahan honor, namun dapat 

dalam bentuk dukungan, iklim kerja yang menghargai inovasi dan 

kepuasan dalam bekerja, kenaikan jenjang karier juga termasuk 

insentif.  Sistem insentif itu juga berkaitan dengan visi dan komitmen 

kepemimpinan pada dinas pendidikan.  Sistem insentif yang bukan 

berbasiskan pada material ini namun lebih pada kepuasan 

mengembangkan integritas, tidak akan tumbuh di bawah kepemimpinan 

yang buruk. 

Kedua jenis model manfaat di atas, yaitu masyarakat bisa 

mendapatkan manfaat langsung dari ketersediaan/ transparansi akses 

informasi yang diperoleh dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan  

pendidikan gratis, rupanya dalam kenyataannya, belum banyak cerita 

indah bisa didengar dari pelaksanaan keterbukaan dan tranparansi 

informasi dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa 

ini.   
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c. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat  

Kepercayaan adalah “sebuah kondisi ketika kita meletakkan upaya 

pencapaian tujuan kita kepada orang lain, dalam kondisi saling percaya, 

kita menerima dan memberi bantuan kepada orang lain. Sebuah interaksi 

sosial akan berubah menjadi kondisi perseteruan ketika kepercayaan 

musnah dalam interaksi sosial apa pun, kepercayaan menjadi pijakan vital 

yang menentukan keberlangsungan hubungan sosial. 

Secara umum, sumber kepercayaan dalam interaksi sosial 

termasuk di dalam penyelenggaraan pendidikan adalah kedekatan 

hubungan sosial, keahlian (expertise), kekuasaan, serta kelebihan lain 

yang dimiliki oleh seorang individu, kedekatan hubungan sosial terjadi 

manakala seorang individu merasa memiliki ikatan (attachment) dengan 

orang lain. Kedekatan hubungan sosial membuat seorang individu merasa 

bersalah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan orang 

yang memiliki kedekatan emosional dengannya. Kedekatan hubungan 

sosial membuat kita merasa aneh untuk melakukan kebohongan, 

pendeknya, kedekatan hubungan sosial memelihara kita dari tindakan 

melanggar aturan, termasuk melakukan kebohongan”. 

Di dalam penyelenggaraan pendidikan keahlian “sebagai sumber 

kepercayaan disebabkan karena seorang ahli biasanya memiliki 

pengetahuan yang dibutuhkan oleh orang lain. Kenapa seorang guru lebih 

dipercaya daripada seorang polisi dalam kaitan dengan kecerdasan 

seorang anak? atau sebaliknya, kenapa seorang polisi lebih dipercaya 
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daripada seorang guru dalam kaitan dengan cara menggunakan pistol? 

hal ini terjadi karena masing-masing pihak memiliki keahlian yang 

berbeda. Kenapa seorang orang tua memasukkan anaknya ke sekolah 

tertentu karena orang tua dari anak tersebut percaya bahwa sekolah dan 

guru di sekolah tersebut mampu mendidik anaknya dengan baik sesuai 

harapannya. 

Kekuasaan merupakan kemampuan untuk memaksa orang lain 

melakukan sesuatu, orang yang berkuasa lebih dipercaya dari pada orang 

yang tidak berkuasa karena ia memiliki kemampuan untuk memerintahkan 

orang lain melakukan sesuatu, kenapa kepala sekolah lebih dipercaya dari 

pada operator sekolah dalam kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan 

gratis misalnya? ya karena kepala sekolah dipandang memiliki 

kewenangan dan pengalaman dalam menyelenggarakan Pendidikan 

selama ini.  

Sekolah adalah institusi penting sebagai bagian dari upaya 

masyarakat melakukan perbaikan terhadap kehidupannya hari ini dan 

esok, melalui sekolah, individu diajarkan cara berfikir, bertindak, dan 

bentuk-bentuk keterampilan yang penting bagi kehidupannya. Peran 

penting sekolah tersebut juga merambah kepada aspek-aspek sosial 

seperti kemampuan berkomunikasi, membangun hubungan sosial, sampai 

kemampuan berempati, dalam kaitannya dengan upaya membangun 

kepercayaan, beberapa hal yang bisa dilakukan sekolah antara lain 

melakukan transparansi penyelenggaraan pendidikan, menjalin 
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komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, dan meningkatkan 

kemampuan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. 

Transparansi penyelenggaraan pendidikan gratis merupakan upaya 

yang dilakukan sekolah yang ada di Kabupaten Gowa dalam memberi 

ruang bagi masyarakat Gowa untuk dapat mengakses informasi tentang 

penyelenggaraan pendidikan gratis di sebuah sekolah. Transparansi 

menjadi penting dalam dua aspek, yakni membangun kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah daerah (sekolah) dalam 

menyelenggarakan pendidikan gratis dan mencontohkan keterbukaan 

kepada siswa dan masyarakat.  

Dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, maka Pemerintah 

Kabupaten Gowa melalui sekolah-sekolah perlu memberikan informasi 

yang transparan kepada masyarakat (khususnya orang tua siswa) tentang 

apa dan bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan gratis yang 

telah, sedang, dan akan dilaksanakannya. Dengan cara ini masyarakat 

Kabupaten Gowa dapat memberikan penilaian terhadap kredibilitas 

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui sekolah-sekolah, dan pada saat 

yang sama memiliki kemampuan untuk memprediksi apa yang akan 

dilakukan oleh Pemda atau sekolah yang ada di Kabupaten Gowa kepada 

siswa yang dipercayakan kepadanya. Banyak fakta membuktikan bahwa 

pemerintah daerah ataupun sekolah yang mengalami kemunduran adalah 

pemerintah daerah atau sekolah yang terlalu tertutup dan tidak 

memberikan kesempatan atau akses kepada masyarakatnya untuk 
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mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau sekolah 

tersebut. Pada saat yang sama, transparansi merupakan bagian dari 

model/ bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui sekolah 

dalam mengajarkan siswa dan masyarakat untuk jujur dan terbuka.  

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan, mendidikkan kejujuran 

tidaklah cukup dengan hanya menceramahi siswa dan masyarakat 

tentang berbagai teori kejujuran, melainkan dibutuhkan role model 

(keteladanan) yang bisa diikuti jejaknya dalam mempraktekkan kejujuran, 

sebagaimana kita ketahui, kepercayaan tumbuh dari perilaku jujur, kita 

akan sangat sulit untuk mempercayai orang yang tidak jujur dan tidak 

terbuka. 

Selain transparansi, membangun kepercayaan membutuhkan 

komunikasi, yaitu proses aktif pertukaran pesan dari satu pihak kepada 

pihak lain. dalam berkomunikasi, kita bukan hanya menyampaikan 

informasi tentang sesuatu yang kita maksudkan, melainkan pula kita 

menyampaikan informasi tentang diri kita, banyak orang kehilangan 

kepercayaan pada orang lain bukan karena orang lain tidak jujur, 

melainkan karena pengaruh komunikasi yang buruk, baik dalam bentuk 

pesan yang tidak sesuai dengan makna yang dimaksud. Oleh karena itu 

komunikasi yang baik menjadi penting dilakukan oleh sekolah dan guru 

dalam mendidikkan sikap saling percaya, baik bagi siswa maupun bagi 

masyarakat (khususnya orang tua siswa). 
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Bagi masyarakat, komunikasi penyelenggara sekolah kepada orang 

tua siswa penting untuk memastikan proses penyelenggaraan pendidikan 

gratis di sekolah berjalan sesuai dengan norma dan ekspektasi 

masyarakat. Bayangkan jika sekolah sampai bersikaf tertutup dan tidak 

mau menerima kritik dan saran dari masyarakat, tentunya masyarakat 

akan kecewa dan kekecewaan itu sangat mungkin menggerus 

kepercayaan masyarakat, baik kepada sekolah maupun kepada 

pemerintah daerah dan program-program yang dikerjakannya.  

Bagi siswa, komunikasi antara sekolah dengan masyarakat terkait 

penyelenggaraan pendidikan gratis penting agar siswa merasa 

diperhatikan (diposisikan sebagai subyek bukan sebagai objek), demikian 

halnya melalui komunikasi sekolah dengan orang tua akhirnya siswa bisa 

dikontrol perilakunya di luar sekolah, dalam tindakan pengawasan orang 

tua terhadap anaknya, anak akan selalu merasa didampingi dalam segala 

kegiatan kesehariannya sehingga ia terhindar dari sikap dan perilaku yang 

tidak diterima oleh masyarakatnya. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan gratis ini membangun 

kepercayaan membutuhkan peran guru sebagai ujung tombak, bagi siswa, 

guru seringkali lebih dipercaya daripada orang tua, untuk itu, guru yang 

baik bukan hanya mampu berceramah tentang cara membangun 

kepercayaan, melainkan pula mampu menunjukkan dan merangsang 

siswa untuk berlatih membangun kepercayaan. Sebagai contoh, guru 

harus mampu menunjukkan cara membangun kepercayaan melalui cara 
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dan gaya mengajarnya dengan stimulasi agar siswa berlatih membangun 

kepercayaan dengan orang lain.  

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hj. 

Mussadiyah Rauf anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Fraksi Partai 

Demokrat yang berpandangan bahwa:  

“Di era kekinian proses penyelenggaraan Pendidikan khususnya di 
tingkat Pendidikan dasar persoalan etika dan karakter siswa baik itu dalam 
bentuk nilai/ sikaf jujur, amanah, tanggung jawab, terpercaya sejatinya 
menjadi inti atau fokus dari tujuan penyelenggaraan pendidikan, terutama 
dalam proses penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa 
yang selama ini sudah dibarengi dengan program IMTAQ dan Jumat 
Ibadah, sehingga idealnya proses penyelenggaraan pendidikan gratis 
yang diselenggarakan selama ini di Kabupaten Gowa harus mampu 
membentuk dan melahirkan siswa siswi yang berkarakter dan berakhlak 
mulia (disiplin, jujur, amanah, tanggung jawab dan dapat dipercaya). Hal 
tersebut dapat diwujudkan dengan baik jika dalam proses 
penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa tersebut segenap 
elemen yang terlibat di dalamnya baik itu Dinas terkait, Kepala Sekolah, 
Kordinator wilayah, Guru dan Komite Sekolah serta orang tua siswa 
bahkan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah mampu menjadi teladan 
yang baik bagi siswa siswi yang ada di sekolah di Kabupaten Gowa”. 
(wawancara, Gowa, 2 November 2020). 

3. Implementasi Prinsip Partisipasi dalam Penyelenggaraan 

Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa 

Partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu 

kondisi dimana masyarakat dapat mempergunakan haknya baik secara 

aktif maupun pasif dalam menyampaikan pendapat baik dalam proses 

perencanaan maupun pengambilan keputusan yang menyangkut 

kepentingan masyarakat itu sendiri terkait dengan proses pembuatan 

kebijakan maupun pelaksanaan dan pengawasan kebijakan 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  
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Partisipasi masyarakat  dalam hal ini  dimaksudkan untuk menjamin agar 

setiap kebijakan yang diambil maupun pelaksanaan dari kebijakan 

penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Gowa khususnya yang 

terkait dengan penyelenggaraan pendidikan gratis dapat mencerminkan 

aspirasi masyarakat Kabupaten Gowa. Oleh karena itu peneliti 

berpandangan bahwa sangat relevan jika tingkat partisipasi masyarakat ini 

dijadikan salah satu indikator untuk menilai apakah Pemerintah 

Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan prinsip partisipasi dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa.  

a. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Konsensus 

 Penguatan kelembagaan masyarakat merupakan upaya untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga 

masyarakat yang mengacu kepada nilai budaya lokal yang pada gilirannya 

akan memperkuat dan memperkaya budaya lokal. Hal tersebut juga 

menjadi sesuatu yang sangat diharapkan dapat diimplementasikan dalam 

penyelenggaraan Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. 

 Sebagai dasar pijakan bagi peneliti untuk menilai apakah 

Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan prinsip 

partisipasi dalam kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis, maka 

penulis merasa perlu untuk mengutif pijakan hukumnya sebagaimana 

tertuang di dalam Pasal 354 UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, dimana pada ayat (1) dari pasal tersebut menjelaskan bahwa 

untuk mendorong partisipasi masyarakat maka pemerintah daerah; 
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“a). menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah 

daerah kepada masyakarat; 

b). mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif 

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui dukungan 

pengembangan kapasitas masyarakat; 

c). mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan 

keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan 

dapat terlibat secara aktif; dan/atau; 

d). kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”.  

Selanjutnya aspek partisipasi masyarakat “sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1) mencakup: a) penyusunan Perda dan kebijakan 

daerah yang mengatur dan membebani masyarakat; b) perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasiaan 

pembangunan daerah; c) pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam 

daerah; dan d) penyelenggaraan pelayanan publik. 

Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dilakukan dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, 

penyampaian aspirasi, pengawasan, dan/atau keterlibatan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.  

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka 

mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. 
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Hal ini dibutuhkan mengingat luasnya cakupan dan besarnya beban 

Pemerintah Kabupaten Gowa di dalam penyelenggaraan pendidikan 

gratis. Oleh karena itu,  tanpa adanya pelibatan atau partisipasi 

masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten 

Gowa, maka upaya untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan 

pendidikan gratis yang berkualitas dan bersesuaian dengan prinsip-prinsip 

tata pemerintahan yang baik (good governance) khususnya prinsip 

transparansi di Kabupaten Gowa akan sulit diwujudkan, mengingat salah 

satu prinsip utama yang terkandung di dalam good governance menurut 

versi apapun senantiasa mencantumkan keharusan adanya prinsip 

partisipasi.  

Partisipasi aktif masyarakat untuk turut serta di dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa merupakan wujud 

rasa tanggung jawab warga masyarakat untuk mendukung optimalisasi 

penyelenggaraan pendidikan gratis yang ada di daerahnya. Landasan 

normatif bagi tampilnya warga masyarakat untuk berpartisi sebagai salah 

satu komponen dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten 

Gowa dapat pula ditemukan di dalam beberapa ketentuan perundang-

undangan. Di dalam Pasal 8 UU No 28 tahun 1999 Tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dar KKN diatur tentang 

perlunya peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan negara 

termasuk dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten 

Gowa. Bahwa pelibatan partisipasi masyarakat adalah merupakan hak 

dan tanggung jawab masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan 
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negara yang bersih dan bebas KKN termasuk dalam hal ini 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa.  

Hal yang patut disayangkan bahwa berdasarkan hasil penelusuran 

peneliti selama melakukan penelitian baik di Kantor Bupati Gowa maupun 

di Kantor DPRD Gowa belum menemukan adanya kebijakan baik itu 

berupa Peraturan daerah maupun Peraturan Bupati Gowa yang khusus 

mengatur tentang bagaimana prosedur dan mekanisme serta bentuk-

bentuk pelibatan masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. 

Selanjutnya, penjabaran undang-undang tersebut dalam bentuk PP 

No 68 Tahun 1999  tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta 

Masyarakat di dalam penyelenggaraan negara. Peran utama yang 

diharapkan dari peran serta masyarakat di dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa adalah 

masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif (mengambil 

inisiatif) di dalam menjalankan fungsi kontrol secara langsung terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam penyelenggaraan 

pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. 

Pelaksanaan partisipasi oleh warga masyarakat dalam hal ini 

adalah dalam bentuk partisipasi aktif tersebut dapat dilakukan dalam 

bentuk menggunakan hak dalam mencari, memperoleh dan memberikan 

informasi/ pengaduan mengenai penyelenggaraan pendidikan gratis, hak 

untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara 
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pemerintahan daerah khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan 

gratis.  

Terkait penilaian masyarakat apakah pengambilan keputusan 

terkait dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten 

Gowa sudah dilakukan secara konsensus, hal tersebut dapat dilihat pada 

data hasil kuesioner pada tabel 32, sebagai berikut: 

Tabel 32 

Tanggapan Responden Tentang “Apakah Pengambilan Keputusan dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Gowa Dilakukan 

Berdasarkan Konsensus: 

         n = 35 

 

No. 

Jawaban   

Responden 

                   Kategori Responden  

  Total  

Orang tua 

siswa 

DPRD Aparat 

Pemkab 

Guru/Kepala 

sekolah 

 

F F F F F 

1. Sudah 

dilakukan 

4 

15,39% 

3 

11,53

% 

4 

15,39% 

17 

70,83% 

24 

70,83% 

 

2. Kurang 

Dilakukan 

4 

57,14% 

1 

14,28

% 

0 

0 % 

2 

28,57% 

7 

20% 

 

3. Tidak 

Dilakukan 

2 

5,71% 

1 

2,85% 

0 

0 % 

1 

2,85% 

4 

11,42% 

 

 Total 10 

28,57% 

 

5 

14,28

% 

4 

11,42% 

16 

45,71% 

35 

100% 

       Sumber: Diolah dari data primer,2020. 
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Mengacu pada data yang tertera di dalam Tabel 32 di atas, dimana 

terdapat 24 orang (70,83%) responden yang berpandangan bahwa 

pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pendidikan gratis telah 

dilakukan secara konsensus, dan sebanyak 7 orang (20%) responden 

yang berpandangan bahwa pengambilan keputusan dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis kurang dilakukan secara konsensus; 

dan sebanyak 4 orang (11,42%) responden yang berpandangan bahwa 

pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa tidak dilakukan secara konsensus. 

Berdasarkan uraian data pada tabel 32 dimana terdapat 24 orang 

(70,83%) atau mayoritas dari total 35 orang responden yang 

berpandangan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam 

mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pendidikan gratis 

dilakukan secara konsensus, maka dapat dinyatakan bahwa proses 

pengambilan keputusan oleh Pemda Gowa dalam penyelenggaraan 

pendidikan gratis telah dilakukan secara konsensus. Hal ini sejalan 

dengan prinsip partisipasi menurut good governance. Oleh karena itu, 

dengan berangkat dari cara pengambilan keputusan oleh pemda Gowa 

dalam penyelenggaraan pendidikan gratis yang telah dilakukan secara 

konsensus, maka Pemda Gowa dalam hal ini dapat dipandang telah 

mengimplementasikan prinsip partisipasi masyarakat dengan baik dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis. 
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Data yang ada pada tabel tersebut di atas bersesuaian dengan 

hasil wawancara peneliti dengan salah seorang orang tua siswa Bapak Ari 

Pato yang mengatakan, bahwa: 

“saya selaku orang tua siswa yang juga mantan anggota DPRD 

Gowa menilai bahwa proses pengambilan keputusan (kebijakan) yang 

dilakukan Pemda Gowa dalam penyelenggaraan pendidikan gratis selama 

ini sebenarnya sudah dapat dikatakan telah dilakukan secara konsensus 

(kesepakatan bersama). Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan 

sampai pada pembuatan kebijakan telah melibatkan semua unsur yang 

ada, baik Pemda maupun masyarakat (pada saat musrenbang di tingkat 

Desa, Kecamatan dan Kabupaten) hingga pembahasan bersama antara 

Pemda dan DPRD, lalu terakhir ditetapkan dengan Perda. Misalkan soal 

perencanaan alokasi dana pembiayaan penyelenggaraan pendidikan 

gratis, itu ditetapkan dengan Perda APBD”. (Wawancara pada tanggal, 2 

November 2020 di Sungguminasa, Gowa)  

b. Persepsi Masyarakat pada Kebijakan Pemerintah Daerah  

 Persepsi masyarakat pada kebijakan pemerintah daerah dalam hal 

ini yang dimaksudkan adalah persepsi masyarakat terhadap kebijakan 

penyelenggaraan pendidikan gratis oleh Pemerintah daerah Kabupaten 

Gowa.   

Salah satu indikator telah diterapkannya prinsip partisipasi 

masyarakat oleh Pemda Gowa di dalam penyelenggaraan pendidikan 

gratis di Kabupaten Gowa adalah adanya reaksi masyarakat dalam wujud 

persepsi warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis 

oleh Pemerintahan daerah Kabupaten Gowa. Dijadikannya persepsi 

masyarakat sebagai salah satu indikator penerapan prinsip partisipasi 

masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten 

Gowa didasarkan pada landasan teori pendekatan sistem di dalam 

penegakan hukum. Bahkan adanya pelibatan persepsi masyarakat erat 
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kaitannya dengan hubungan fungsional antara tugas penyelenggara 

Pemerintahan daerah Kabupaten Gowa dengan pemenuhan hak-hak 

warga masyarakat Gowa di bidang pendidikan khususnya dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis, apakah telah terlayani dengan baik 

atau tidak.  

Pentingnya persepsi masyarakat terhadap kebijakan 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa juga diakui oleh 

responden yang diwawancarai oleh peneliti (2 orang anggota DPRD 

Gowa), yaitu “Ramli Rewa” dan “Abd. Rasyak”, yang pada intinya 

menyatakan, bahwa:  

“Pihak masyarakat Gowa yang paling berkompeten dalam 

memberikan penilaian apakah Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa 

telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam memenuhi 

tuntutan dan kebutuhan yang menjadi hak setiap warga masyarakat Gowa 

di bidang pendidikan khususnya terkait dengan pendidikan gratis, apakah 

telah terpenuhi atau tidak sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan 

perundang-undangan yang ada”. (wawancara, tanggal 12 November 

2020).  

Meskipun demikian terdapat juga responden “Ardiansyah Sabir” 

anggota DPRD Kabupaten Gowa yang memberikan jawaban yang 

berbeda atas pertanyaan yang  sama di dalam kuisioner yang diberikan 

kepadanya dengan menjawab bahwa: 

“Dirinya kurang setuju jika persepsi masyarakat terhadap kebijakan 

penyelenggaraan Pendidikan Gratis dijadikan tolok ukur utama dalam 

penilaian partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, 

termasuk penilaian terhadap kebijakan penyelenggaraan pendidikan 

gratis. Alasannya bahwa sarana bagi keterlibatan/partisipasi masyarakat 

di dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa 

semestinya melalui lembaga DPRD Kabupaten Gowa sebagai lembaga 

perwakilan resmi bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu 
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dilibatkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa di 

dalam penyelenggaraan pendidikan gratis, oleh karena belum tentu 

tingkat pemahaman masyarakat tersebut memadai dalam melakukan 

penilaian terhadap kebijakan pemda termasuk kebijakan penyelenggaraan 

pendidikan gratis”. (wawancara tanggal, 12 November 2020).  

Selanjutnya, untuk mengetahui sejauhmana persepsi masyarakat 

Gowa terhadap penyenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa 

tampak di dalam Tabel 33, sebagai berikut : 

Tabel 33 

Tanggapan Responden Tentang Persepsi Masyarakat terhadap 

Penerapan Prinsip Partisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Gowa terhadap 

kebijakan penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis  

di Kabupaten Gowa 

   n = 35 

 

No. 

   Jawaban   

Responden 

                   Kategori Responden  

  Total  

Orang 

tua 

Siswa 

DPRD Aparat 

Pemda 

Kepala 

sekola & 

Guru 

 

F F F F F 

1 Diterapkan 7 

20% 

3 

8,5% 

4 

11,42% 

14 

40% 

28 

80% 

 

2. Kurang 

Diterapkan 

2 

5,71% 

    1 

2,85% 

0 

0% 

2 

5,71% 

5 

14,28% 

 

3. Tdk 

Diterapkan 

1 

2,85% 

1 

2,85% 

0 

0% 

0 

0% 

2 

5,71% 

 

     Total 10 

28,57% 

5 

14,28% 

4 

11,42% 

16 

45,71% 

35 

100% 
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       Sumber : Diolah dari data primer, 2020. 

 

Berdasarkan data yang ada di dalam Tabel 33 di atas, maka dapat 

diketahui “tanggapan responden tentang persepsi masyarakat terhadap 

kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam penyelenggaraan 

pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, dimana terdapat sebanyak 28 

orang (80%) responden berpendapat bahwa prinsip partisipasi sudah 

diterapkan oleh Pemerintah Daerah Gowa di dalam penyelenggaraan 

pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, sedangkan terdapat sebanyak 5 

orang (14,28%) responden yang berpendapat bahwa prinsip partisipasi 

masih kurang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, dan selanjutnya 

terdapat sebanyak 2 orang (5,71%) responden yang berpendapat bahwa 

prinsip partisipasi tidak diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Gowa dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. 

Berdasarkan data tanggapan responden yang ada di dalam tabel   

sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dinilai persepsi 

masyarakat terhadap kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis, 

dimana persentase responden yang menjawab bahwa Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa telah menerapkan prinsip partisipasi cukup tinggi (80%) 

Tingginya angka persentase jawaban responden yang menyatakan bahwa 

pemerintah kabupaten Gowa telah menerapkan prinsip partisipasi dalam 
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penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa dapat pula 

diartikan menunjukkan persepsi masyarakat terhadap penerapan prinsip 

partisipasi oleh aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam 

menyelenggarakan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa sudah baik 

dalam arti lain dapat dikatakan bahwa masyarakat berpendapat bahwa 

aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah menerapkan prinsip 

partisipasi di dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa.  

Tanggapan responden yang ada pada tabel di atas juga sejalan 

dengan apa yang dikemukakan oleh salah seorang responden AS (salah 

seorang pimpinan unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa)”, 

yang mengatakan bahwa:  

“Saat ini mayoritas masyarakat Kabupaten Gowa berpersepsi 

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan 

prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya 

dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, meskipun 

juga masih terdapat sebahagian masyarakat yang berpandangan bahwa 

Pemerintah daerah Kabupaten Gowa masih kurang melibatkan 

masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten 

Gowa sehingga masyarakat tidak mengetahui seperti apa hasil (out put) 

dari pendidikan gratis tersebut”, (hasil wawancara tanggal, 8 November 

2020).  

Selain data yang ada pada tabel tersebut di atas dan hasil 

wawancara sebagaimana telah diuraikan di atas, peneliti juga berhasil 

mewawancarai beberapa anggota DPRD Kabupaten Gowa sebagai salah 

satu komponen responden di dalam penelitian tesis ini. Dari hasil 

wawancara terhadap beberapa anggota DPRD Kabupaten Gowa terkait 

dengan pertanyaan sejauhmana penerapan prinsip partisipasi oleh aparat 
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Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan 

Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa diperoleh jawaban responden yang 

pada intinya memiliki kesamaan jawaban, dimana pada umumnya 

responden dari unsur DPRD ini yang tidak mau disebut identitasnya, 

mengatakan bahwa:  

“Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa kurang menerapkan 

prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten 

Gowa, hal ini dapat kita lihat dari tidak pernahnya diadakan forum-forum 

dialog antara Dinas Pendidikan dengan Masyarakat khususnya orang tua 

siswa, baik secara perorangan maupun kelembagaan yang membahas 

misalnya hasil-hasil capaian pendidikan gratis atau kendala-kendala 

penyelenggaraan pendidikan gratis selama ini”.  (wawancara, tanggal 18 

November 2020). 

Berdasarkan uraian data pada tabel di atas dan dikaitkan dengan 

hasil wawancara terhadap beberapa responden terkait persepsi 

masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Gowa 

dalam penyelenggaraan pendidikan gratis, maka dapat dinyatakan bahwa 

Pemerintah daerah Kabupaten Gowa belum optimal 

mengimplementasikan prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan 

pendidikan gratis.  

c. Adanya Kepercayaan Masyarakat Pada Kebijakan Pemerintah 

Daerah 

 Salah satu indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

melihat sejauhmana penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa adalah tinggi 

rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pendidikan gratis oleh aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa 
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sebagai lembaga penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan gratis 

di Kabupaten Gowa. Dijadikannya indikator kepercayaan masyarakat 

sebagai salah satu indikator penerapan prinsip partisipasi dalam kaitannya 

dengan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa 

didasarkan pada landasan teori pendekatan sistem di dalam good 

governance yang menghendaki pelibatan tiga pilar utama, yaitu state 

(negara/pemerintah), private sector (sektor swasta), dan society 

(masyarakat). Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa indikator 

kepercayaan masyarakat erat kaitannya dengan tanggapan masyarakat 

terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis. Oleh karena, di dalam konsep negara 

demokrasi, penilaian tertinggi justeru diserahkan kepada masyarakat 

(rakyat) sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.  

Selanjutnya untuk mengetahui adanya kepercayaan masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gowa dapat dilihat di dalam Tabel 34, sebagai berikut: 

Tabel 34 

Tanggapan Responden tentang Adanya Kepercayaan Masyarakat 

terhadap Kebijakan Pemda khususnya Penerapan Prinsip Partisipasi di 

dalam Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Gowa 

                                                                                                                          

n = 35 

 

No. 

   Jawaban   

Responden 

                   Kategori Responden  

  Total  

Orang 

tua 

Siswa 

DPRD Aparat 

Pemda 

Kepala 

Sekolah & 

Guru 
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F F F F F 

1 Percaya 8 

22,85% 

3 

8,57% 

4 

11,42% 

13 

37,14% 

28 

80% 

 

2. Kurang 

Percaya 

1 

2,85% 

1 

2,85% 

0 

0% 

2 

5,71% 

4 

11,42% 

 

3. Tdk 

Percaya 

1 

2,85% 

1 

2,85% 

0 

0% 

1 

2,85% 

3 

8,57% 

 

     Total 10 

28,57% 

 

5 

14,28% 

4 

11,42% 

16 

45,71% 

35 

100% 

        Sumber : diolah dari data primer, 2020. 

 

Berdasarkan data yang ada di dalam Tabel 35 di atas, maka 

diketahui jawaban responden tentang kepercayaan masyarakat terhadap 

penerapan prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan gratis 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Terhadap hal tersebut 

terdapat sebanyak 28 orang (80%) responden yang menyatakan bahwa 

masyarakat percaya bahwa prinsip partisipasi telah diterapkan di dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, dan sebanyak 4 

orang (11,42%) responden yang  menyatakan bahwa masyarakat kurang 

percaya bahwa prinsip partisipasi telah diterapkan di dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, serta sebanyak 3 

orang (8,57%) responden yang menyatakan bahwa masyarakat tidak 
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percaya bahwa prinsip partisipasi telah diterapkan di dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa.  

Berdasarkan uraian jawaban responden tersebut di atas, maka 

dapat dikatakan bahwa secara umum masyarakat telah percaya bahwa 

prinsip partisipasi telah diterapkan di dalam penyelenggaraan pendidikan 

gratis di Kabupaten Gowa. Kepercayaan masyarakat Gowa tersebut salah 

satunya di pengaruhi oleh pengetahuannya akan keberadaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi 

Penyelenggaraan Pemerintahan. 

Jawaban responden tersebut di atas bersesuaian dengan hasil 

wawancara peneliti terhadap empat kategori responden di dalam 

penelitian ini, sebagai berikut:  

Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang tokoh masyarakat 

“H.Mallingkai Maknum” yang mengatakan, bahwa:  

”Masyarakat sulit untuk tidak percaya  bahwa prinsip partisipasi 

telah diterapkan oleh aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa di 

dalam penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa, oleh 

karena selama ini masyarakat sudah melihat dan menikmati secara 

langsung manfaat dari kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Gratis oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa”. (wawancara, tanggal 9 Desember 

2020). 

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah seorang aparat 

pemerintahan daerah Kabupaten Gowa di dalam lingkup unit kerja  bagian 

hukum di dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Gowa, yaitu “Subair”, 

yang mengatakan bahwa:  
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“Memang secara jujur harus kita akui bahwa masih ada sebahagian 

kecil masyarakat yang menaruh sikaf kurang percaya bahwa prinsip 

partisipasi telah diterapkan oleh aparat Pemerintah Daerah dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. Sikaf tersebut 

muncul diakibatkan oleh karena selama ini memang sebagian pihak 

penyelenggara pendidikan gratis kurang aktif di dalam melibatkan 

masyarakat khususnya dalam tahap perencanaan penyelenggaraan 

pendidikan gratis. Misalnya kita tidak pernah mendengar atau membaca 

berita tentang adanya forum dialog atau forum konsultasi publik yang 

secara rutin diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, 

sehingga sebahagian masyarakat tidak mengetahui seperti apa 

perencanaan, dan hasil atau temuan serta apa tindak lanjut dari hasil atau 

temuan dalam penyelenggaraan pendidikan gratis tersebut. Apalagi 

tentang evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis”. 

(wawancara tanggal, 9 November 2020). 

Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah seorang responden 

dari kategori Tokoh Masyarakat H. Hasniati Hayat diperoleh keterangan 

yang mengatakan, bahwa:  

“Sepanjang pengetahuan saya belum pernah ada pertemuan atau 

undangan atau pengumuman di media massa semacam koran, radio atau 

televisi untuk menghadiri pertemuan dari pihak penyelenggara pendidikan 

gratis di Kabupaten Gowa ini kepada masyarakat baik itu dalam kaitan 

dengan perencanaan, pelaksanaan, hasil atau evaluasi maupun 

penyampaian lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan 

gratis di Kabupaten Gowa. Sehingga kalau ditanyakan kepada saya 

selaku penggiat/ pemerhati pendidikan di Gowa tentang apakah saya 

percaya bahwa prinsip partisipasi telah diterapkan di dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis oleh pemerintahan daerah di 

Kabupaten Gowa, maka saya akan menyatakan sulit percaya. Alasan 

saya karena kondisi yang telah saya kemukakan tadi”. (wawancara 

tanggal, 9 November 2020).    

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh responden “Abd 

Rasyak” selaku anggota DPRD Kabupaten Gowa yang mengatakan, 

bahwa:  

“Aparat Pemerintah Daerah dalam hal ini aparat Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa kurang menerapkan prinsip partisipasi di dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. Hal ini tampak 
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dari tidak adanya forum dialog atau konsultasi publik yang dilakukan oleh 

pihak aparat Dinas terkait dengan penyelengara pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa. Jadi kesan yang kita tangkap adalah aparat 

penyelenggara pendidikan gratis di pemerintahan daerah Gowa dalam 

menyelengarakan pendidikan gratis terkesan belum sepenuhnya 

partisipatif”. (wawancara, tanggal 10 November 2020).   

Berdasarkan jawaban reponden baik yang ada di dalam tabel  

maupun jawaban responden yang merupakan hasil wawancara dengan 

beberapa responden di atas, maka dapat dikatakan bahwa aparat 

Pemerintah Daerah Gowa di dalam menyelenggarakan pendidikan gratis 

belum sepenuhnya menerapkan prinsip partisipasi sebagaimana 

dipersyaratkan di dalam konsep good governance. 

C. Pembahasan 

1. Pembahasan Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa 

Bahwa “prinsip akuntabilitas sebagai salah satu induk dari prinsip 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) telah 

diimplementasikan oleh Pemda Gowa dalam penyelenggaraan pendidikan 

gratis di Kabupaten Gowa. Hal ini dibuktikan dengan eksistensi Peraturan 

Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan 

Gratis,   Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 

Tahun 2009 tentang Program Wajib Belajar, Peraturan Daerah Kabupaten 

Gowa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, 

dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
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Pendidikan Gratis. Kesemua ketentuan peraturan perundang-undangan 

tersebut dalam bentuk Peraturan daerah dan Peraturan Bupati telah 

diimplementasikan oleh Pemda Gowa sehingga Pendidikan gratis dapat 

berjalan sesuai dengan ketentuan aturan tersebut di atas, termasuk 

penerapaan sanksinya, sehingga proses penyelenggaraan Pendidikan 

gratis di Kabupaten Gowa dapat dikatakan telah mengimplementasikan 

prinsip akuntabilitas.  

Hal tersebut di atas didukung oleh hasil penelitian yang 

mengungkapkan bahwa implementasi prinsip akuntabilitas dalam 

kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa sudah 

dapat dikatakan cukup baik meskipun belum optimal, hal ini dapat dilihat 

dari komunikasi yang kurang efektif kepada sasaran kebijakan dimana 

belum ada kebijakan pemerintah kabupaten gowa dalam hal prosedur dan 

mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan gratis, sumber daya yang tersedia sudah cukup optimal untuk 

melaksanakan kebijakan walaupun masih ada kekurangan dalam sumber 

daya anggaran untuk pengembangan sekolah dan siswa”, hal ini sejalan 

dengan konsep akuntabilitas yang dikemukakan oleh Menurut Hatry, 

(1996:164) bahwa “akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan 

untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk 

tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara 

illegal. Selanjutnya sikap pelaksana kebijakan cukup baik namun belum 

memiliki SOP yang jelas. Capaian implementasi kebijakan pendidikan 

gratis di Kabupaten Gowa sudah dapat dinilai efektif dan efisien hal ini 

dapat dilihat pada sudah tercapainya tujuan kebijakan dengan 

penggunaan dana yang optimal untuk pelaksanaan kebijakan. Kebijakan 
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pendidikan gratis di Kabupaten Gowa dapat dinilai sudah cukup 

memuaskan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, pelaksanaan 

pendidikan gratis sudah merata, dan masyarakat secara nyata 

mendukung pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis, 

pendidikan gratis tepat untuk dilaksanakan di Kabupaten Gowa”.  Hal ini 

sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Romzek & Dubnick 

(1990:237) bahwa "More broadly conceived, public administration 

accountability involves the means by which public agencies and their 

workers manage the diverse expectations generated within and outside 

the organization. (Akuntabilitas administrasi publik dalam pengertian yang 

luas melibatkan lembaga-lembaga publik dan birokrat untuk 

mengendalikan bermacam-macam harapan yang berasal dari dalam dan 

luar organisasinya)”.  

Hasil penelitian tersebut di atas juga bersesuain dengan konsepsi 

akuntabilitas yang dikemukakan oleh beberapa pakar, antara lain oleh 

Adisasmita (2011: 89) yang menyatakan bahwa “akuntabilitas adalah 

kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan 

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan 

pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan 

untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Demikian halnya 

dengan konsep akuntabilitas yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2009: 

289), yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang 

jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab 

publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan 

organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik 
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(stakeholder). Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya 

menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, 

inefisiensi, dan perusakan sumberdaya, serta transparansi manajemen 

keuangan, pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya.   

Terkait kedua konsep akuntabilitas di atas, maka sesungguhnya prinsip 

akuntabilitas dapat dikatakan sebagai sebuah konsep yang menghendaki 

bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib 

dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan 

para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku”.  

Terkait dengan konsepsi tersebut dari hasil penelitian diketahui 

bahwa proses penyelenggaraan Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa 

telah menerapkan kewajiban pertanggungjawaban secara berjenjang atas 

kinerja organisasi mulai dari jenjang sekolah, dinas Pendidikan, hingga ke 

wakil bupati dan bupati kepada DPRD Kabupaten Gowa dan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun kepada Badan Pemeriksa Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP) terutama dari sisi penggunaan keuangan 

daerah dalam kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis. 

Pertanggungjawaban kepada masyarakat “disamping merupakan 

kewajiban adalah juga sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan UUD 1945. Prinsip 

ini menekankan bahwa semua kegiatan dan hasil akhir yang dicapai harus 
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dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 

secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi yang lengkap. 

Keharusan menerapkan konsep ini mengingat kegiatan pemerintah 

mempunyai pengaruh (dampak) besar dan juga karena kegiatan 

pemerintah dibiayai dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan dan 

hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan”.   

Dalam konteks ini pemerintah daerah Kabupaten Gowa sudah 

dapat dipandang telah bekerja dan menjalankan kebijakan 

penyelenggaraan Pendidikan gratis sesuai dengan harapan dan 

kebutuhan masyarakat Kabupaten Gowa. 

2. Pembahasan Implementasi Prinsip Transparansi dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa 

  Terhadap variabel implementasi prinsip transparansi dalam 

penyelenggaraan Pendidikan gartis di Kabupaten Gowa digunakan 3 

indikator, yakni Tersedianya informasi; adanya akses pada informasi; dan 

meningkatnya kepercayaan masyarakat.  

  Tersedianya informasi terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan 

gartis di Kabupaten Gowa adalah bentuk nyata dari pelaksanaan 

keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh pemerintah 

kabupaten Gowa sesuai dengan keberadaan undang-undang tentang 

komisi informasi dan penyiaran (UU KIP). “Keterbukaan informasi tersebut 

diharapkan dapat mendorong masyarakat Kabupaten Gowa untuk menjadi 

lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat 

Kabupaten Gowa terhadap informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten 
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Gowa, khususnya informasi terkait penyelenggaraan Pendidikan gratis. 

Oleh sebab itu UU KIP ini diharapkan dapat mendukung implementasi 

prinsip transparansi, khususnya transparansi dalam hal informasi 

penyelenggaraan Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa sehingga 

diharapkan dengan transparansi informasi tersebut akan membawa 

perubahan paradigma pemerintah daerah Kabupaten Gowa khususnya 

dalam menyelenggarakan Pendidikan gratis yang lebih baik lagi kedepan. 

Jika sebelum UU KIP diundangkan, paradigmanya adalah seluruh 

informasi publik adalah rahasia kecuali yang terbuka, namun setelah UU 

KIP diundangkan, paradigma tersebut bergeser menjadi seluruh informasi 

publik termasuk proses penyelenggaraan pendidikan gratis oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Gowa harus terbuka/ dapat diakses oleh 

seluruh lapisan masyarakat kecuali yang dikecualikan/ rahasia dengan 

pengencualian yang terbatas (Maximum Access Limited Exemp on / 

MALE). Dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa informasi 

mengenai proses penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa 

pasti tersedia”. 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan 

Departemen Dalam Negeri (2002), mengemukakan “konsep transparansi 

adalah prinsip yang menjamin akses  atau kebebasan bagi setiap orang 

untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, 

serta hasil-hasil yang dicapai. Demikian halnya dengan konsep 

transparansi menurut Transparancy International, undang-undang Fredom 



183 

 
 

of Information bukan hanya mengatur tentang hak publik untuk 

mengakses informasi tetapi juga menekankan pada obligasi pemerintah 

untuk memfasilitasi akses tersebut”, Krisna (2003:19).  

Sebagai sebuah upaya, maka berbagai inisiatif untuk memperkuat 

tata kelola penyelenggaraan Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa yang 

transparan termasuk penyediaan akses informasi bagi publik, akuntabel 

dan partisipatif harus terus didorong dan didukung. Dinamika sosial dan 

budaya yang sangat tinggi membutuhkan institusi pelayanan publik yang 

otonom termasuk penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa 

“tanpa adanya akses/ transparansi informasi kepada masyarakat, maka 

implementasi prinsip partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa tidak dapat berjalan, begitu pun 

sebaliknya. Hal tersebut harus didukung pula oleh komitmen antara 

Pemerintah Kabupaten Gowa dengan segenap pemangku 

kepentingan dalam penyelenggaraannya. Sehingga implementasi 

transparasi dalam penyelenggaraan Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa 

bukan hanya berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat, 

namun juga menjadi suatu bentuk upaya untuk meningkatkan keterlibatan 

atau partisipasi dan kesadaran masyarakat pada penyelenggaraan negara 

khususnya pelayanan publik di bidang pendidikan, termasuk di dalamnya 

tentang penyelenggaraan Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa”. 

Terkait dengan optimalisasi pemanfaatan website Pemerintah 

daerah Kabupaten Gowa sebagai bentuk nyata implementasi prinsip 
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transparansi, “terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat bagi transparansi dan keterbukaan informasi publik yang 

tercantum didalam website. Faktor pendukung yang pertama adalah 

ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Fasilitas ini 

merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-

government” (Indrajit, 2006:17). Dalam kaitannya dengan transparansi 

dan keterbukaan informasi publik, “ketersediaan infrastrukur yang 

dimaksud adalah adanya aplikasi yang menyediakan atau memfasilitasi 

adanya informasi-informasi publik. Di dalam website Pemerintah 

Kabupaten Gowa terdapat beberapa aplikasi atau konten yang 

berisikan informasi publik, yaitu konten transparansi pengelolaan 

anggaran daerah, konten informasi publik yang didalamnya berisikan 

agenda kegiatan, pengumuman, dan beberapa informasi publik lainnya, 

konten informasi bank data yang berisikan informasi mengenai produk 

hukum dan informasi perijinan daerah. Aplikasi-aplikasi tersebut 

merupakan sarana pendukung yang akan mempermudah masyarakat 

sebagai pengguna informasi dalam mengakses informasi yang 

diinginkan”. 

Komitmen dari kepala daerah merupakan faktor pendukung yang 

kedua dalam penerapan website Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai 

sarana penunjang transparansi dan keterbukaan informasi publik. Menurut 

Indrajit (2006:16), bahwa “untuk dapat menyukseskan penerapan e-

government harus dimulai dengan komitmen dari pimpinan atau dalam hal 

ini kepala daerah yang bersangkutan sehingga penerapan e-government 
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tersebut tidak hanya mengikuti trend semata. Penerapan website dalam 

hal ini harus benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi 

masyarakat berkaitan dengan informasi publik”.  

Komitmen seorang kepala daerah dalam mewujudkan transparansi 

dan keterbukaan informasi publik di pemerintahannya “merupakan sebuah 

langkah yang patut diapresiasi oleh karena Langkah tersebut dapat  

memperbaiki citra sekaligus kinerja birokrasinya yang selama ini banyak 

birokrasi Pemda yang terkesan kaku dan tertutup. Komitmen seperti inilah 

yang harusnya disikapi secara lebih bijak serta ditransformasikan secara 

baik oleh jajaran SKPD pada setiap Pemda, sehingga program 

pemerintah yang berkaitan dengan masalah transparansi dan 

keterbukaan informasi publik dapat terlaksana dengan baik. 

Komitmen Pemda Gowa dalam mewujudkan transparansi melalui 

instrument website bukanlah hal mudah untuk mewujudkannya, terdapat 

beberapa hal yang menjadi penghambat dalam penerapan website 

Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai langkah nyata dalam mewujudkan 

transparansi dan keterbukaan informasi publik. Belum adanya aturan 

hukum (Perda atau Perbup) yang menaungi keberadaan website 

Pemerintah Kabupaten Gowa merupakan faktor penghambat yang 

pertama. Ketiadaan instrument hukum yang mengatur keberadaan 

website tersebut membuat pola kerja dari peng-update-an informasi 

secara berkala tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini membuat, bagian 

informatika Dishubkominfo Kabupaten Gowa yang bertugas dalam 

mengelola website menjadi kesulitan untuk menghimpun informasi-
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informasi yang berkaitan dengan kinerja pemerintah dari masing-masing 

SKPD. Selain itu, terkendalanya fungsi koordinasi tersebut juga 

disebabkan oleh masih adanya ego sektoral antar dinas, sehingga 

keberadaan aturan tegas yang menaungi website dan memberi ruang 

aturan untuk mewajibkan seluruh SKPD memberikan informasi publik 

secara berkala sangat diperlukan. 

Hal yang menjadi penghambat lainnya adalah belum optimalnya 

peranan pejabat pengelola informasi, yakni belum optimal dalam 

merumuskan serta mengumpulkan informasi publik dari masing-masing 

SKPD untuk kemudian dipilah sesuai dengan kategori yang telah 

ditetapkan karena masih menunggu adanya bimbingan teknis dari 

Komisi Informasi. 

Terbatasnya sumber daya manusia di bidang teknologi informasi 

yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gowa menjadi faktor 

penghambat yang ketiga. Bagian informatika yang menjadi pengelola 

website Pemerintah Kabupaten Gowa saat ini hanya memiliki dua orang 

yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang teknologi dan 

informasi (IT). Dari segi kuantitas, tentu jumlah tersebut sangat jauh dari 

kata cukup dan akan berpengaruh bagi kualitas pengelolaan website 

Pemerintah Kabupaten Gowa. Keberadaan sumber daya yang memiliki 

kompetensi di bidang IT dibutuhkan agar pengelolaan website menjadi 

maksimal dan memastikan bahwa tidak ada gangguan keamanan atau 

malware yang menyerang sistem dari website tersebut. Dengan 

maksimalnya pengelolaan website, tentu akan berimplikasi positif pada 
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penyediaan data dan juga kenyamanan masyarakat pengguna 

informasi dalam mengakses website Pemerintah Kabupaten Gowa”. 

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa implementasi prinsip 

transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten 

Gowa telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa. Hal ini 

didasari pada prinsip keterbukaan yang diterapkan oleh aparat 

Pemerintah Kabupaten Gowa khususnya yang terlibat langsung dalam 

penyelenggaraan Pendidikan gratis, demikian pula dengan tersedianya 

informasi tentang penyelenggaraan pendidikan gratis yang setiap saat 

dapat diakses oleh publik melalui website Pemerintah Kabupaten Gowa. 

Kedua hal tersebut di atas telah menjadi faktor pendukung meningkatnya 

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa.  

Melalui ketersediaan akses informasi bagi warga masyarakat 

khususnya orang tua siswa terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis 

di Kabupaten Gowa juga dapat dimanfaatkan sendiri oleh pihak 

pemerintah daerah dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan Kabupaten 

Gowa/ sekolah untuk dengan mudah dapat membagi informasi Juklak dan 

Juknis yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Gratis. Bahkan 

dalam skala yang lebih besar, ketersediaan akses/ tranparansi informasi 

dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa tersebut 

akan menjadikan orang (oknum guru, kepala sekolah atau staf di dinas 

pendidikan) harus berfikir seribu satu strategi untuk melakukan korupsi 

agar tidak diketahui oleh publik.  Dengan demikian maka ketersediaan 
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akses informasi ini dalam penyelenggaraan Pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa juga pada gilirannya akan berkontribusi pada 

penanggulangan terjadinya praktik KKN dan kesalahan administrasi 

lainnya (maladministrasi). 

Dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, “maka 

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui sekolah-sekolah telah memberikan 

informasi kepada masyarakat (khususnya orang tua siswa) tentang “apa 

dan bagaimana” proses penyelenggaraan pendidikan gratis yang telah, 

sedang, dan akan dilaksanakannya. Dengan cara ini masyarakat 

Kabupaten Gowa dapat memberikan penilaian terhadap kredibilitas 

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui sekolah-sekolah dan pada saat 

yang sama memiliki kemampuan untuk memprediksi apa yang akan 

dilakukan oleh Pemda atau sekolah yang ada di Kabupaten Gowa kepada 

siswa yang dipercayakan kepadanya.  

Mendidikkan kejujuran tidaklah cukup dengan hanya menceramahi 

siswa dan masyarakat tentang berbagai teori kejujuran, melainkan 

dibutuhkan “role model” (keteladanan) yang bisa diikuti jejaknya dalam 

mempraktekkan kejujuran, sebagaimana kita ketahui, kepercayaan 

tumbuh dari perilaku jujur, kita akan sangat sulit untuk mempercayai orang 

yang tidak jujur dan tidak terbuka. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan gratis ini membangun 

kepercayaan membutuhkan peran guru sebagai ujung tombak, bagi siswa, 

guru seringkali lebih dipercaya daripada orang tua, untuk itu, guru yang 
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baik bukan hanya mampu berceramah tentang cara membangun 

kepercayaan, melainkan pula mampu menunjukkan dan merangsang 

siswa untuk berlatih membangun kepercayaan, sebagai contoh, guru 

harus mampu menunjukkan cara membangun kepercayaan melalui cara 

dan gaya mengajarnya dengan stimulasi agar siswa berlatih membangun 

kepercayaan dengan orang lain”.  

3. Implementasi Prinsip Partisipasi dalam Penyelenggaraan 

Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa 

  Terhadap variabel implementasi prinsip partisipasi dalam 

penyelenggaraan Pendidikan gratis di Kabupaten Gowa digunakan 3 

(tiga) indikator, yakni pengambilan keputusan berdasar konsensus; 

persepsi masyarakat pada kebijakan pemerintah daerah; dan  adanya 

kepercayaan masyarakat pada kebijakan pemerintah daerah. 

  Bahwa “implementasi prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan 

pendidikan gratis di Kabupaten Gowa dapat dikatakan belum optimal, oleh 

karena belum adanya ketentuan aturan yang dibuat oleh Pemda Gowa 

yang khusus mengatur tentang prosedur dan mekanis partisipasi 

masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa, juga karena belum adanya forum dialog dan forum 

konsultasi publik yang dilaksanakan secara berkala. Selain itu juga belum 

terakomodirnya rekomendasi publik dengan baik, dan kurang 

dilibatkannya lembaga yang peduli pada kepentingan publik. Hal-hal 

tersebut di atas akhirnya berimplikasi pada rendahnya kualitas masukan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten 
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Gowa. Hal ini sejalan dengan konsep partisipasi yang dikemukakan oleh 

Sedarmayanti, (2009: 290) bahwa partisipasi (melibatkan masyarakat 

terutama aspirasinya) dalam pengambilan kebijakan atau formulasi 

rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada keterlibatan 

masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana 

pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi.Keterlibatan dimaksud 

bukan dalam prinsip terwakilnya aspirasi masyarakat melalui wakil di 

DPR, melainkan keterlibatan secara langsung. Partisipasi dalam arti 

mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan 

secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses 

pengambilan keputusan. Terutama member kebebasan kepada rakyat 

untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam 

menentukan masa depan.  

Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa  implementasi 

prinsip partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa dapat dilihat dimana sekolah-sekolah sudah 

menunjukkan adanya suatu keberhasilan yang baik. Selanjutnya 

penerapan prinsip supremasi hukum terlihat sekolah dan para guru sudah 

lebih baik dalam menerapkan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang 

berlaku yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa. Pelaksanaan partisipasi oleh warga masyarakat dalam 

hal ini adalah dalam bentuk partisipasi aktif yang dilakukan dalam bentuk 

menggunakan hak dalam mencari, memperoleh dan memberikan 

informasi/ pengaduan mengenai penyelenggaraan pendidikan gratis, hak 
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untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara 

pemerintahan daerah termasuk di bidang pendidikan sebagai salah satu 

hak dasar warga masyarakat”. 

Hal yang patut disayangkan bahwa berdasarkan hasil penelusuran 

peneliti selama melakukan penelitian baik di Kantor Bupati Gowa maupun 

di Kantor DPRD Gowa “belum menemukan adanya kebijakan baik itu 

berupa Peraturan daerah maupun Peraturan Bupati Gowa yang khusus 

mengatur tentang bagaimana prosedur dan mekanisme serta bentuk-

bentuk pelibatan masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. Padahal 

partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka mengoptimalkan 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, oleh karena 

mengingat luasnya cakupan dan besarnya beban Pemerintah Kabupaten 

Gowa di dalam penyelenggaraan pendidikan gratis. Tanpa adanya 

pelibatan atau partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan 

pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, maka upaya untuk mewujudkan 

suatu penyelenggaraan pendidikan gratis yang berkualitas dan 

bersesuaian dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) di Kabupaten Gowa akan sulit diwujudkan, mengingat 

salah satu prinsip utama yang terkandung di dalam good governance 

menurut versi apapun senantiasa mencantumkan keharusan adanya 

prinsip partisipasi”. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di dalam tesis ini, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:  

1. Bahwa prinsip akuntabilitas telah diimplementasikan dengan baik oleh 

Pemda Gowa dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten 

Gowa. Hal ini dinilai dengan telah sesuainya penyelenggaraan 

pendidikan gartis di Kabupaten Gowa dengan beberapa Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati yang mengaturnya, termasuk 

penerapaan sanksinya, dan tidak ditemukannya kasus Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa”.  

2. Bahwa prinsip transparansi telah diimplementasikan dengan baik oleh 

Pemda Gowa dalam penyelenggaraan Pendidikan gratis di Kabupaten 

Gowa. Hal ini dinilai dari  prinsip keterbukaan yang diterapkan dengan 

tersedianya informasi yang cukup tentang penyelenggaraan 

Pendidikan gratis yang setiap saat dapat diakses. Penilaian juga 

didasarkan pada adanya akses bagi siapapun terhadap informasi yang 

tersedia (melalui website http://gowakab.go.id, dan website humas 

gowa yakni http://humas.gowakab.go.id) , dan terakhir penilaian 

didasarkan pada meningkatnya kepercayaan masyarakat Kabupaten 

Gowa terhadap kebijakan penyelenggaraan Pendidikan gratis di 

http://gowakab.go.id/
http://humas.gowakab.go.id/
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Kabupaten Gowa.  Tersedianya informasi dan akses yang 

memungkinkan semua masyarakat dapat mengaksesnya setiap saat 

telah menjadi faktor pendukung meningkatnya kepercayaan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten 

Gowa”.  

3. Bahwa prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa belum optimal diimplementasikan dalam 

penyelenggaran pendidikan gartis, oleh karena pengambilan 

keputusan tidak sepenuhnya berdasar consensus, hal ini ditandai 

dengan belum adanya ketentuan aturan yang dibuat oleh Pemda 

Gowa yang khusus mengatur tentang prosedur dan mekanis partisipasi 

masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa, juga karena belum adanya forum dialog dan forum 

konsultasi publik yang dilaksanakan secara berkala. Selain itu juga 

belum terakomodirnya rekomendasi publik dengan baik, dan kurang 

dilibatkannya lembaga yang peduli pada kepentingan publik. Hal-hal 

tersebut di atas akhirnya berimplikasi pada rendahnya kualitas 

masukan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa”. Meskipun persepsi masyarakat pada kebijakan 

Pemda Gowa tentang penyelenggaraan Pendidikan gratis sangat baik 

karena sudah merasakan terbebas dari semua jenis pungutan apapun 

di sekolah yang membeni selama ini. Persepsi masyarakat yang baik 

itulah yang menyebabkan munculnya kepercayaan masyarakat pada 
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kebijakan Pemda Gowa dalam hal ini kebijakan penyelenggaraan 

Pendidikan gratis.  

B. Saran   

1. Bahwa “adanya perubahan kewenangan Pemerintah Kabupaten 

khususnya di bidang Pendidikan, dimana pengelolaan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah 

kabupaten, maka idealnya semua peraturan daerah dan peraturan 

Bupati Gowa di bidang pendidikan khususnya yang terkait dengan 

penyelenggaraan pendidikan gratis segera dievaluasi (direvisi).   

Kedepan juga Pemerintah Kabupaten Gowa penting untuk lebih 

mengupayakan lagi penerapan prinsip akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan Pendidikan gratis dengan cara mengoptimalkan 

peningkatan pemahaman tanggung jawab aparat melaui pendidikan 

atau pelatihan-pelatihan, menciptakan kesebandingan antara 

kewajiban dan tanggung jawab, dan melakukan pelaporan secara 

periodik, sehingga penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten 

Gowa dapat bersesuaian dengan prinsip-prinsip good governance”. 

2. Kedepan Pemerintah Kabupaten Gowa “hendaknya lebih serius lagi 

dalam mengimplementasikan prinsip partisipasi di dalam 

penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa dengan cara 

membuat Peraturan daerah atau Peraturan Bupati yang khusus 

mengatur tentang prosedur dan mekanisme pelibatan partisipasi 

masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan mulai dari 

tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, serta meningkatkan 
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kesejahteraan aparatnya yang dibarengi dengan penerapan konsep 

reward and punishment secara tegas dan konsisten demikian juga 

dengan promosi atau demosi apparat pemda didasarkan pada merit 

sistem, sehingga kedepannya penyelenggaraan pendidikan gratis di 

Kabupaten Gowa dapat sepenuhnya terselenggara sesuai dengan 

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)”.  

3. Kedepan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa “sebagai lembaga 

penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten 

Gowa diharapkan senantiasa membuka ruang dan akses bagi 

masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

pendidikan gratis dengan membuka forum dialog dan forum konsultasi 

publik secara periodik, paling tidak dengan lembaga yang memiliki 

kepedulian (konsens) terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis, 

serta senantiasa berupaya mengakomodir rekomendasi publik yang 

ada, sehingga penyelenggaraan pendidikan gratis dapat lebih optimal 

lagi dan mampu mendukung terwujudnya prinsip good governance 

pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa”.  
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