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ABSTRAK 

ACHMAD RENALDY ALFARIDZI. 2022. Penerapan Good governance Di 

Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone (dibimbing oleh 

Muhammad Tahir dan Muhammad Yusuf) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan good governance di 

Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif tipe deksriptif yaitu untuk 

menggambarkan dan mendeskripsikan penerapan good governance di Desa 

Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Pengumpulan data 

dilaksanakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 

yang diterapkan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Kemudian dilakukan pengabsahan data dengan cara triangulasi sumber, 

triangulasi teknik dan triangulasi waktu.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) prinsip akuntabilitas berjalan 

dengan baik. Hal tersebut dilihat dari bagaimana suatu implementasi dari berbagai 

aspek akuntabilitas seperti halnya akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas 

keuangan yang masing-masing berbicara mengenai kejelasan fungsi, struktur, 

sistem dan pertanggung jawaban pemerintahan, 2) prinsip transparansi terlaksana 

dengan baik seperti keterbukaan informasi dan bagaimana memfasilitasi 

pelaporan masyarakat yang ada di desa, 3) prinsip partisipatif mengenai 

keterlibatan masyarakat dalam segala bentuk pengambilan keputusan belum 

terealisasi dengan baik. 

Kata Kunci: Penerapan, Good governance   



vii 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karuniaNya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan dan mempersembahkan skripsi ini dengan judul 

“Penerapan Good governance di Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone”. 

Secara khusus penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan 

bisa terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada yang terhormat: 

1. Bapak Dr. Muhammad Tahir, M.Si  selaku pembimbing I dan bapak 

Muhammad Yusuf, S.Sos.,M.Si.,  selaku pembimbing II yang senantiasa 

meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

2. Bapak Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Makassar, penulis mengucapkan terima kasih atas 

kesempatan yang diberikan menempuh pendidikan di Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial  

dan Ilmu Politik, Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si selaku        

Wakil  Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 



viii 
 

4. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Negara dan segenap dosen serta seluruh jajaran staf Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan 

banyak pengetahuan dari semester awal hingga semester akhir. 

5. Tim penguji bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si, Ibu Dr. Andi Rosdianti   

Razak, M.Si, Dr. Amir Muhiddin, M.Si, dan bapak Muhammad Yusuf, 

S.Sos., M.Si yang telah memberikan masukan kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi dengan baik. 

6. Bapak A. Muh. Amran, S.T., M.S.P selaku Kepala Desa Pitumpidange 

beserta jajarannya dan seluruh elemen masyarakat atas kesediaannya 

menerima penulis meneliti di Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone.  

7. Orang tua tercinta saya. Terima kasih ayahanda Muliadi dan Ibunda 

Djumrana yang telah berkorban tanpa pamrih dalam membesarkan, mendidik, 

dan mendoakan keberhasilan penulis. 

8. Saudaraku tercinta Dhyna Eka Pratiwi, ST yang selalu mengajarkan untuk 

semangat, tekun dan bersabar dalam menghadapi segala sesuatu dan juga 

selalu memberikan dukungan moril serta materi kepada penulis. 

9. Terima kasih kepada saudara seperantauan saya Saharuddin, Habib 

Syukrillah, Khairil Iswadi, Irfan Afandi, Rendi dan Teman-teman saya yang 

lainnya yang telah menjadi sumber kebahagiaan dan juga senantiasa 

mendukung disaat suka maupun duka. 



ix 
 

Semoga segala kebaikan dan kemurahan hati kalian semua mendapatkan 

balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih jauh dari kata sempurna baik dari isi maupun penulisannya. Maka dari itu, 

saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat 

pula memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

. 

Makassar, 12 Agustus 2022 

Penulis 

 

Achmad Renaldy Alfaridzi 

  



x 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN PERSETUJUAN............................................................................. iii 

HALAMAN PENERIMAAN TIM ..................................................................... iv 

HALAMAN PERNYATAAN .............................................................................. iv 
ABSTRAK ........................................................................................................... vii 
KATA PENGANTAR ........................................................................................ viii 
DAFTAR ISI .......................................................................................................... x 
DAFTAR TABEL................................................................................................. xi 
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xii 
BAB I  PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 

A. Latar Belakang ......................................................................................... 1 

C. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 6 

D. Manfaat Penelitian ................................................................................... 7 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 8 
A. Penelitian Terdahulu ....................................................................................... 8 

B. Teori dan Konsep .......................................................................................... 10 

C. Kerangka pikir ............................................................................................... 20 

D. Fokus Penelitian ............................................................................................ 21 

E. Deskripsi Fokus ...................................................................................... 21 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 25 
A. Waktu dan Lokasi .................................................................................. 25 

B. Jenis dan Tipe Penelitian ........................................................................ 25 

C. Informan ................................................................................................. 26 

D. Tekhnik Pengumpulan Data ................................................................... 27 

E. Teknik Analisis Data .............................................................................. 28 

F. Teknik Pengabsahan Data ...................................................................... 29 

BAB IVHASIL DAN PEMBAHASAN.............................................................. 31 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ...................................................... 31 

B.  Hasil Penelitian ..................................................................................... 37 

C. Pembahasan Penelitian ........................................................................... 62 

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 68 
A. Kesimpulan ............................................................................................ 68 

B. Saran ....................................................................................................... 69 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 70 

LAMPIRAN ......................................................................................................... 72 
 



xi 
 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 3.1  Informan Penelitian ........................................................................ 26 

Tabel 4.1    Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pitumpidange........................ 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1  Bagan Kerangka Pikir Penelitian ................................................. 21 

Gambar 3.1  Model Analisis Data Interaktif ..................................................... 29 

Gambar 4.1  Peta Desa Pitumpidange ............................................................... 31 

Gambar 4.2  Bagan Struktural Desa Pitumpidange .......................................... 33 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Perubahan yang terjadi pada era globalisasi berdampak pada negara-negara di 

Eropa dan Asia termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Dengan berbagai 

permasalahan, dikembangkanlah konsep good governance dimana Indonesia 

dihadapkan pada tuntutan demokrasi, desentralisasi, dan globalisasi.  

Perkembangan tata kelola pemerintahan khususnya di Indonesia semakin pesat 

dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonom 

daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. 

Selain itu, maraknya globalisasi menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah. 

Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan 

kemandirian. 

 Dalam perspektif Otonomi Daerah  khususnya di Indonesia penerapan good 

governance merupakan cara untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, 

efesien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini 

tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

membuka peluang yang lebih besar untuk melaksanakan dan mewujudkann asas 

desentralisasi dan dekonsentrasi serta prinsip otonomi daerah itu sendiri.   

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditekankan bahwa 

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada pasal 7 ayat 3 

dikemukakan bahwa Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a) 

Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) Mempercepat 
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peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c) Mempercepat peningkatan 

kualitas pelayanan publik; d) Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan 

Desa dan; e) Meningkatkan daya saing Desa. 

 UNDP (United Nations Development Program) dalam Fathah (2018) 

menerangkan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen 

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dimana searah dengan prinsip-

prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan dan 

mencegah korupsi baik dari bentuk politik atau pun administrative harus 

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politician framework 

bagi tumbuhnya pergerakan usaha.  

 Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan 

ditetapkan sejak meletusnya era reformasi yang dimana pada era tersebut telah 

terjadi perombakan sistem pemerintahan.  Pramusinto & Latief (2009) 

mengatakan penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan 

berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Dimana hal 

tersebut masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan 

anggaran serta kurangnya sumber daya manusia yang memupuni. 

 Penerapan prinsip good governance juga dibahas dalam penelitian 

sebelumnya oleh Amanatum (2019) yang membahas tentang penerapan good 

governance di desa tersebut telah berjalan dengan baik tetapi masih ada kendala-

kendala yang ditemui, kendala  diantaranya  keterbatasan  sumber  daya  manusia  

dalam  memahami peraturan  perundang-undangan  tentang  keterbukaan  

informasi  publik  dan  pengelolaan sistem  informasi  desa,  metode  kerja  yang  
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implementatif  dan  teruji,  prosedur  layanan informasi  publik,  penyediaan  

informasi  publik  sesuai  kebutuhan,  dan   sebagian masyarakat  kurang  

berpartisipasi  aktif  dalam  proses  pengambilan  kebijakan  maupun pengawasan 

penyelengaraan pemerintahan. 

 Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Roidy (2020) dengan mengkaji 

dan membahas tentang supremasi hukum dalam pemerintahan desa yang 

mengemukakan bahwa penerapan prinsip supremasi hukum belum berjalan secara 

optimal. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  prinsip-prinsip  

good  governance  khususnya  prinsip tegaknya supremasi hukum dan prinsip 

transparansi belum optimal. BPD belum optimal dalam melakukan pengawasan 

dikarenakan beberapa anggota BPD memiliki pekerjaan  lain  sebagai  petani  atau  

nelayan.  Dan  juga  aparat  desa  yang  rata-rata  memiliki  tingkat  pendidikan 

yang  minim  sehingga  seringkali  belum  mengetahui  prosedur-prosedur  

pelayanan  oprasional  terhadap masyarakat. Dalam transparansi pemerintah desa 

tidak memanfaatkan sarana yang dapat mendukung proses transparansi 

pemerintah Desa. 

 Sedangkan Moha (2016) mengkaji tentang faktor penghambat dan pendukung 

penerapan good governance  dalam tata kelola pemerintahan desa yang 

menunjukkan bahwa penerapan good governance tidak sepenuhnya berhasil di 

Desa tersebut. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang penerapan 

prinsip  good governance  dalam  tata  kelola  pemerintahan  desa.  Hasil  

penelitian  menunjukan bahwa  good  governance  telah  diterapkan  dalam  

penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor-faktor penghambat penerapan prinsip 
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good governance adalah  partisipasi  masyarakat,  sumber  daya  manusia,  dan  

kedisiplinan  aparat. Sedangkan  faktor  pendukung  penerapan  prinsip  good 

governance  adalah kerjasama dan komunikasi. 

 Adapun indikator  yang akan digunakan peneliti  dalam mengukur penerapan 

good governance yang ada di Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten 

Bone menggunakan teori implementasi tata pemerintahan yang baik menurut 

Sedarmayanti  dalam  Moento dkk (2019) berdasarkan prinsip dasar  good 

governance itu sendiri yang diantaranya meliputi prinsip;  (1) Akuntabilitas, 

merupakan suatu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban 

pemerintahan sehingga pengelolaan instansi dapat terlaksana dengan baik; (2) 

Transparansi , merupakan keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan 

keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi; (3) Partisipatif, merupakan 

keterlibatan  mental dan emosional masyarakat Desa Pitumpidange untuk 

berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan lingkungan.   

 Pada Kantor Desa Pitumpidange sendiri penerapan good governance belum 

dapat dikatakan sesuai dengan prinsip dasar good governance itu sendiri. Karena 

berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 13 Desember 

2021 dapat dijelaskan bahwa dengan melihat prinsip partispatif yang ada pada 

Desa Pitumpidange masih terdapat beberapa kekurangan. Jika melirik pada 

beberapa kegiatan pemerintah Desa dengan maksud mengahadirkan berbagai 

elemen masyarakat maupun lembaga masyarakat jelas masih adanya temuan 

dilapangan yang menunjukkan bahwa masih kurangnya prinsip partispatif yang 

ada di Desa Pitumpidange yang secara administratif juga dapat peneliti lihat dari 
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data kehadiran peserta baik dari elemen masyarakat maupun dari perangkat desa  

yang ada tidak sebanding dengan apa yang diharapkan dalam musyawarah yang 

dilakukan pemerintah Desa. Hal tersebut kemudian dianggap dapat menyebabkan 

tidak terwujudnya konsep partisipatif yang merupakan bagian penting dalam 

prinsip good governance yang mengacu pada bagian pengambilan keputusan yang 

dilakukan secara bersama dalam proses pembangunan Desa Pitumpidange 

Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.  

 Dari hasil observasi awal ini juga menemukan informasi dari dokumen Surat 

Pemerintah Desa Pitumpidange Nomor: 50/DS-PTG/XII/2021 perihal 

Musrembang Desa dan juga wawancara salah satu pegawai kantor Desa 

Pitumpidange menjelaskan bahwa menurunnya sifat partisipasi masyarakat dalam 

berbagai kegiatan program-program pemerintah Desa Pitumpidange yang 

seharusnya  melibatkan masyarakat secara umum dalam kesuksesan kegiatan 

musrembang desa akan tetapi malah tidak begitu banyak elemen masyarakat yang 

hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, adat istiadat serta budaya kearifan lokal 

yang mulai menghilang dalam kehidupan bermasyarakat di  Desa Pitumpidange 

dapat menghambat proses penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik.  

 Peneliti menganggap hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang sangat 

penting  karena bertolak belakang dari prinsip good governance yang 

mengharuskan asas partisipasi masyarakat untuk turut aktif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone. Menurunnya partisipasi pemerintah dan juga masyarakat di 

Desa Pitumpidange yang dianggap bertolak belakang dari prinsip good 
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governance inilah yang mendorong penulis ingin mengkaji bagaimana proeses 

penerapan good governance yang ada di Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat topik 

dengan judul “Penerapan Good governance di Desa Pitumpidange Kecamatan 

Libureng Kabupaten Bone”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, rumusan masalah 

dalam penelitian ini ialah: 

1. Bagaimana akuntabilitas dalam penerapan good governance di Desa 

Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone ? 

2. Bagaimana transparansi dalam penerapan good governance di Desa 

Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone ? 

3. Bagaimana partisipatif dalam penerapan good governance di Desa 

Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui penerapan Good governance di Desa Pitumpidange 

Kecamatan Libureng Kabupaten Bone 

1. Untuk mengetahui akuntabilitas dalam penerapan good governance di Desa 

Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. 

2. Untuk mengetahui transparansi dalam penerapan good governance di Desa 

Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. 
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3. Untuk mengetahui partisipatif dalam penerapan good governance di Desa 

Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan, maka manfaat penelitian 

terbagi atas 2 yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai referensi ilmiah dalam kajian Ilmu Administrasi Publik yang  

memberikan edukasi kepada para pembaca khususnya peneliti, serta menjadi 

bahan referensi sebagai acuan penelitian bagi peneliti yang ingin melakukan 

pengembangan penelitian lanjutan. 

2. Manfaat praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini , yaitu: 

a. Sebagai persyaratan wajib dalam penyelesaian studi strata satu Ilmu 

Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar. 

b. Menjadi sarana informasi dalam mengetahui elemen sukses penerapan 

good governance di Instansi Pemerintahan serta dapat menjadi sumber 

data, informasi, dan dasar pertimbangan bagi pihak pimpinan Kantor Desa 

Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dalam penerapan 

good governance. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung 

penelitian ini, diantaranya :  

1. Apriyanto Moha (2016), yang mengkaji tentang faktor penghambat dan 

pendukung penerapan good governance  dalam tata kelola pemerintahan desa 

yang menunjukkan bahwa penerapan good governance tidak sepenuhnya 

berhasil di Desa tersebut. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis 

tentang penerapan prinsip  good governance  dalam  tata  kelola  

pemerintahan  desa.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  good  governance  

telah  diterapkan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor-faktor 

penghambat penerapan prinsip good governance adalah  partisipasi  

masyarakat,  sumber  daya  manusia,  dan  kedisiplinan  aparat. Sedangkan  

faktor  pendukung  penerapan  prinsip  good governance  adalah kerjasama 

dan komunikasi.  

2. Roidy Rosyanfikri (2020), mengkaji tentang pelaksanaan prinsip supremasi 

hukum dalam pemerintahan desa yang mengemukakan bahwa penerapan 

prinsip supremasi hukum belum berjalan secara optimal. Hasil  penelitian  ini  

menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  prinsip-prinsip  good  governance  

khususnya  prinsip tegaknya supremasi hukum dan prinsip transparansi belum 

optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: BPD belum 

optimal dalam melakukan pengawasan dikarenakan beberapa anggota BPD 
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memiliki pekerjaan  lain  sebagai  petani  atau  nelayan.  Dan  juga  aparat  

desa  yang  rata-rata  memiliki  tingkat  pendidikan yang  minim  sehingga  

seringkali  belum  mengetahui  prosedur-prosedur  pelayanan  oprasional  

terhadap masyarakat. Dan dalam transparansi pemerintah desa tidak 

memanfaatkan sarana yang dapat mendukung proses transparansi pemerintah 

desa. 

3. Amanatum (2019), mengkaji tentang peran pemerintah desa dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel 

melalui pengembangan sistem informasi desa. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan good governance di desa tersebut telah 

berjalan dengan baik tetapi masih ada kendala-kendala yang ditemui, kendala  

diantaranya  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dalam  memahami 

peraturan  perundang-undangan  tentang  keterbukaan  informasi  publik  dan  

pengelolaan sistem  informasi  desa,  metode  kerja  yang  implementatif  dan  

teruji,  prosedur  layanan informasi  publik,  penyediaan  informasi  publik  

sesuai  kebutuhan,  dan   sebagian masyarakat  kurang  berpartisipasi  aktif  

dalam  proses  pengambilan  kebijakan  maupun pengawasan penyelengaraan 

pemerintahan.  

4. Putra (2017), yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tata 

kelola pemerintahan desa Kalibelo, dimana penelitian ini menemukan bahwa 

tata kelola pemerintahan harus lebih ditingkatkan di beberapa aspek: 

transparasi penggunaan dana desa serta keterbukaan informasi; akuntabilitas 

kinerja perangkat desa. 
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Berdasarkan dari penjelasan dari beberapa penelitian terdahulu, dapat 

disimpulkan bahwa yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dan 

penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada lokus penelitian. Selain itu, 

perbedaan selanjutnya terletak pada indikator yang digunakan dalam mengukur 

fokus  penelitian yang dimana pada penelitian ini mengevaluasi penerapan 

prinsip good governance belandaskan  pada aturan Perundang-undangan 

Republik Indonesia di Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten 

Bone. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus kepada faktor penghambat dan 

pendukung, pelaksanaan supremasi hukum, upaya pemerintah desa dalam 

penerapan good governance serta faktor yang mempengaruhi tata kelola 

pemerintahan yang baik.   

Selain perbedaan juga terdapat persamaan dalam penelitian terdahulu yang 

dijelaskan diatas dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan yang 

dimaksud  yakni terletak pada aspek good governance yang masing-masing 

dikaji dalam ruang lingkup pemerintahan desa. 

B. Teori dan Konsep  

1. Konsep Good governance  

Konsep dalam menerapkan good governance dalam sebuah negara bukan 

hanya sebuah model pemerintahan yang baru di dalam era globalisasi saja. 

Fathah (2018) menjelaskan arti pemerintahan sebagai sebuah organisasi yang 

dinamis, harus selalu dituntut untuk dapat berubah mengikuti ruang, waktu dan 

kondisi tetentu. Inilah yang menjadikan good governance sebagai landasan paling 
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penting dalam pemerintahan agar menjadi dasar dari pemberian pelayanan terbaik 

kepada masyarakat dengan menyeluruh. 

Selanjutnya  Fathah (2018) menerangkan bahwa UNDP (United Nations 

Development Program) menjelaskan good governance suatu metode 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab 

dimana searah dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dan dan mencegah korupsi baik dari bentuk politik 

atau pun administrative harus menjalanka disiplin anggaran serta penciptaan legal 

dan politician framework bagi tumbuhnya pergerakan usaha.  

Menurut Roidy (2020) good governance merupakan sebuah konsep yang 

mengarah kepada sebuah proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya juga 

dapat dipertanggung jawabkan secara bersama. Good governance terbagi menjadi 

9 dasar prinsip utama yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, 

perduli kepada masyarakat, berorientasi kepada consensus, efektif dan efesien, 

transparansi, keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab. Penerapan prinsip 

utama tersebut sangat penting dalam pembentukan tata kelola pemerintahan yang 

baik.  

Hal senada juga disampaikan Effendi dalam Amanatum (2019) yang 

mengatakan bahwa good governance yang sehat juga akan berkembang sehat di 

bawah kepemimpinan yang berwibawa dan mempunyai tujuan yang jelas. 

Memiliki legitimasi tinggi dan dipercaya oleh masyarakat. Good governance 

dapat diartikan sebagai cara-cara pengelolaan segala urusan public dengan baik. 

Dalam halnya pembangunan sektor public dengan tujuan meningkatkan 
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pelayanan public yaitu dengan cara meciptakan pemerintahan yang baik (good 

governance).  

Dianingrum (2019) menjelaskan dalam mencapai good governance dalam tata 

kelola pemerintahan maka prinsip dari good governance hendaknya diperkuat 

diberbagai institute penting yang berada di dalam pemerintahan. prinsip tersebut 

dapat meliputi : Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, 

stakeholder, berorientasi pada consensus, peduli, kesetaraan bagi semua warga, 

efektifitas dan efesien, visi strategis dan akuntabilitas.  

Menurut  Pramusinto & Latief (2009) governance lebih condong kepada 

bagaimana sebuah sistem politik berjalan, dibandingkan dengan sekadar 

bagaimana aspek dsitributif dan alokatif dari sebuah kebijakan public. selama ini, 

proses pengelolaan pembangunan yang menyangkut pembuatan kebijakan public 

dan penyediaan pelayanan public lebih banyak didominasi oleh negara, serta 

menghilagkan peran actor non-negara. Oleh sebab itu, pergeseran pengelolaan 

risorsis public yang tadinya adalah government menjadi governance berdampak 

pada implikasi penambahan actor dalam kebijakan publik.  

Tascereu dan Campos dalam Suharto (2018) menjelaskan kata kunci dari 

governance ialah negara tidak dapat berdiri sendiri dalam proses pengurusan 

kekuasaan dan sumber daya yang ada. Dibutuhkan untuk melibatkan actor yang 

lainnya secara sejajar dan proporsional. Pentingnya untuk membentuk tata 

pemerintahan yang baik maka dari itu proses kesamaan, kohesi, kesejajaran dan 

keseimbangan dari peran serta adanya saling mengontrol yang seharusnya 
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dilakukan oleh beberapa komponen seperti pemerintahan, rakyat dan wirausaha. 

Sebab, ketiga komponen tersebut mempunyai hubungan yang sederajat.  

Selanjutnya  Kurtz dan Schrank dalam Rustiarini (2016)  berpendapat bahwa 

adanya keterkaitan antara good governance dengan kualitas sumber aparatur 

pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi. Kompetensi 

professional dan juga etika dibutuhkan untuk menaikkan nilai akuntabilitas 

kinerja aparatur negara dalam rangka memberikan pelayanan publik.  

Menurut Putra (2017) menyatakan bahwa good governance adalah 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang betanggung jawab dan solid 

dan searah dengan prinsip-prinsip demokrasi dan terciptanya pasar yang efisien, 

akibtanya berfungsi sebagai penghindara salah alokasi dana investasi juga 

sebagai pencegahan korupsi baik dari segi politik maupun administrative.  

Dikutip dari Mukhlis (2015) dijelaskan  bahwa good governance memiliki 

delapan  karakteristik yang utama, yaitu akuntabel, transparan, partisipasi, punya 

orientasi, responsive, efektif dan efisien, adil dan konsensus serta mengikuti 

aturan hukum. Dengan ini good governance akan menjamin tentang korupsi akan 

diminimalkan, pandangan miroritas juga diperhitungkan, dan suara yang paling 

rentan di dalam masyarakat akan diperhitungkan dalam hal pengambilan 

keputusan. Good governance pun akan responsive tehadap kebutuhan sekarang 

dan masa depan masyarakat yang akan datang. 

Asas yang terkandung di dalam good governance pada intinya merupakan 

sebuah nilai etis atau sebuah norma hukum yang mejadi titik ukur terhadap 

pelaksanaan kinerja pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tujuan dari 



14 
 

 
 

sebuah negara untuk memberikan lindungan hukum untuk setiap warga negara 

terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. 

Kedudukan asas-asas good governance  dalam sistem hukum yaitu hukum 

tidak tertulis. Menurut Philipus M. Hadjon, asas good governance haruslah 

dipandang sebagai norma hukum tidak tertulis, yang selalu harus ditaati oleh 

pemerintah, meskipun arti yang tepat dari asas good governance untuk setiap 

keadaan yang ada tidak akan pernah dijabarkan dengan teliti. Oleh karena nitu, 

dapat juga dikatakan sebagai asas hukum tidak tertulis dari keadaaan-keadaan 

tertentu dapat ditarik aturan hukum yang dapat diterapkan.  

Meskipun asas good governance merupakan aturan hukum yang tidak tertulis. 

Namun, tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum sebab dalam beberapa 

hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret yaitu tertuang secara tersurat 

dalam pasal undang-undang. Marbun dalam Sedarmayanti (2012) menyatakan 

bahwa norma-norma yang berlaku didalam lingkup hidup masyarakat sejatinya 

adalah aturan baik aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Oleh sebab itu, 

kaidah hukum dalam arti sempit meliputi asas hukum konkrit, sedangkan dalam 

artian luas norma adalah sistem yang berhubungan satu sama lain. 

Pasal 24 UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan tentang tata kelola 

pemerintahan desa berdasarkan asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas 

profesionalitas, asas efektivitas dan efisiensi dan asas partisipatif. Sangat banyak 

tafsir baik dari rumusan para ahli, organisasi maupun peraturan perundang-

undangan terhadap asas good governance agar menunjukkan bahwa asas umum 

pemerintahan yang baik adalah konsep yang terbuka. Prinsip good governance 
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memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menjalankan tugas dan 

kewajibannya agar aktif dalam kehidupan masyarakat. 

Pemerintah desa merupakan instrument penting kekuasaan negara yang berada 

pada posisi terdepan dalam pelayanannya kepada masyarakat dan juga 

merupakan stimulus untuk mewujudkan cita-cita nasional dimana setiap kantor 

desa harus mampu menerapkan prinsip good governance dalam pengelolaan 

pemerintahannya. 

Prinsip good governance yang dijadikan sebagai tolak ukur atau indikator 

dalam melihat penerapan good governance itu sendiri diambil dari teori yang 

dikemukakan Sedarmayanti  dalam  Moento dkk (2019) yakni meliputi; 

a. Akuntabilitas, merupakan suatu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan 

pertanggung jawaban pemerintahan sehingga pengelolaan instansi dapat 

terlaksana dengan baik; 

b. Transparansi, merupakan keterbukaan informasi baik dalam proses 

pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi;  

c. Partisipatif, merupakan keterlibatan  mental dan emosional masyarakat Desa 

Pitumpidange untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan 

pengelolaan lingkungan.   

Dengan hal diatas maka dalam  menganalisis atau menguji kriteria penerapan 

good governance  menggunakan tiga prinsip utama dengan melihat dari segi 

akuntabilitas, transparansi, dan juga dari segi partisipatif. Beberapa indikator 

tersebut harus diterapkan dengan benar demi mencapai good governace. 
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2. Konsep Pemerintahan Desa 

Menurut Hasjimzoem (2014) istilah “Desa” secara etimologis berasal dari 

kata “Swadesi” bahasa sansekerta berarti wilayah, tempat atau bagian yang 

mandiri dan otonom. Desa merupakan partisipasi, otonomi asli, demokratisasi 

dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Efendi Berutu dalam Zainudin (2016) 

pemerintahan memiliki pengertian dalam arti luas dan sempit. Pemerintah dalam 

arti luas berarti seluruh fungsi negara seperti legislatif, eksekutif, dan yufikatif. 

Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi eksekutif.  

Kedudukan peranan Desa berkembang pesat dan menjadi salah satu factor 

yang menentukan keberhasilan Negara. Hal ini dikarenakan pada era 

pemerintahan presiden Joko Widodo desa dijadikan sebagai ujung tombak dalam 

mencapai kesejahteraan rakyat. Pada pasa 1 Angka 2 UU Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelasakan bahwa pemerintahan desa 

ialah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam 

sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.  

Penyelenggara urusan pemerintahan dan pemangku kepentingan masyarakat 

sebagaimana rumusan tersebut menunjukan bahwa adanya struktur pemerintah 

yang menjalan tugas pemerintah pada skala desa. Struktur pemerintahan tersebut 

adalah desa sebagai tempat penyelenggara pemerintahan desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai sebuah lembaga yang melaksanakan 

fungsi legislasi desa, badan aspirasi untuk masyarakat, dan badan pengawasan 

kerja kepala desa. 
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Kusnendar (2018) menjelaskan pemerintah desa merupakan unit pemerintah 

paling dasar pada hirarki yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional. Ini 

berarti bahwa pemerintah desa merupakan organisasi yang paling depan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dan yang terdekat dengan masyarakat karena 

pemerintah desa langsung melayani masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Desa 

dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik agar sesuai dengan harapan masyarakat. 

Kemudian Widjaja dalam Pongantung dkk (2021) menjelaskan bahwa 

pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas 

mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada 

masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem 

penyelenggara pemerintahan sehingga desa memilki kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 

Menurut Pongantung dkk (2021) Pemerintah Desa mempunyai peranan yang 

sangat penting terhadap akselerasi (pelaksanan implementasi) dari pada 

pelayanan dan tata pemerintahan desa itu sendiri karena peranan pemerintah yang 

ada di desa salah satu fungsinya adalah sebagai penyelenggara pemerintahan 

mampu dalam meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan 

dalam menunjang keberhasilan dari pada proses penyelenggaraan pemerintahan 

yang ada berdasarkan dari kebijakan-kebijakan yang di implementasikan atau 

yang dilaksanakan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Di samping itu perlu diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintah desa 

dilakukan oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa, sebagaimana 
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tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 25 

yang mengatakan bahwa: “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu 

oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain”. Dalam memberikan 

pelayanan publik maka pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. 

Sebagaimana hal tersebut ditambahkan Fahmi dalam Kusnendar (2018) dengan 

menyatakan bahwa Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik 

organisasi tersebut bersifat Profit Oriented dan Non Profit Oriented yang 

dihasilkan selama satu periode waktu”. (Kusnendar, 2018) 

Dikutip dari Hariri (2019) menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah desa 

dapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang 

berbunyi “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan adat istiadat desa”. Melihat dari aspek kewenangan pemerintah 

desa tersebut dapat dikatakan bahwa desa memiliki legitimasi dalam mengelola 

pemerintahan desa. Dengan kewenangan yang relatif luas yaitu desa dapat 

melakukan pembangnan skala desa merupakan bentuk pengakuan yang terang 

oleh negara terhadap pemerintah desa, dimana sebelumnya pemerintah desa 

masih menjadi subordinat pemerintahan supra desa seperti dalam  UU Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. 

Desa merupakan bagian dari pengaturan pemerintahan daerah dengan 

demikian desa menjadi daerah subsistem atau suberdinat dari pemerintahan dan 
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pengaturannya tentang desa diserahkan pada daerah kabupaten masing-masing 

dengan membentuk perda sesuai dengan kebutuhan daerah. Bigitu juga dalam 

UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam undang-undang 

ini desa diatur menurut undang-undang tentang pemerintahan daerah serta 

keberadaan pemerintahan desa berada dalam pemerintahan daerah. Asas 

pemerintahan desa dalam UU ditinjau dari perspektif asas subsidiaritas dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa salah satunya adalah asas 

subsidiaritas, adapun pengertian asas subsidiaritas dalam undang-undang tentang 

desa adalah “penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan 

skala lokal desa”. (Hariri, 2019) 

Selain hal tersebut Beriansyah & Maulana (2020) menambhakan bahwa 

dengan lahirnya  UU  Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa  berdampak  pada  

pergeseran  paradigma  tata  kelola pemerintahan  desa  yang ada  Indonesia.  

Desa  yang  selama  ini  hanya menjadi obyek  pemerintahan kini dapat 

ditempatkan  sebagai  subyek  yang  dapat menentukan  arah pembangunannya 

sendiri. Hal  ini  didorong  dengan perubahan  kepastian  sumber  pendapatan  

yang tidak  hanya  bersumber  dari  APBD  dan pendapatan  asli  daerah  tetapi 

dari  APBN.  Melalui perubahan paradigma tersebut diharapkan desa di Indonesia 

menjadi desa yang mandiri dan kuat. Desa yang mandiri  merupakan  desa  yang  

berdaulat  secara  politik, sedangkan desa  yang  kuat  adalah  desa  yang  dapat 

mengurus  dan  mengatur kepentingannya  sendiri sehingga memiliki kapasitas. 

Dengan hadirnya  desa  yang kuat dan mandiri dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa 



20 
 

 
 

C. Kerangka pikir 

Penerapan prinsip Good governance akan menggunakan teori implementasi 

tata pemerintahan yang baik menurut Sedarmayanti  dalam  Moento dkk (2019) 

berdasarkan prinsip dasar  good governance itu sendiri yang diantaranya 

meliputi; (1) Akuntabilitas;  (2) Transparansi;  (3) Partisipatif. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, peneliti menyusun bagan 

kerangka pikir penelitian sebagaimana yang terlihat pada gambar 2.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1, Kerangka Pikir 

 Penerapan Good governance di Desa 

Pitumpidange Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone   

Keberhasilan Penerapan Good governance 

di Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone   

Transparansi 
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2. Memfasilitasi 

pelaporan 

masyarakat 

 

  

Partisipatif 

1. Keterlibatan dalam 

pengambilan keputusan 

2. Keterlibatan dalam 

pelaksanaan 

pembangunan 
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D. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan masalah maupun 

data yang dikumpulkan dimana fokus merupakan pecahan dari masalah. 

Berdasarkan uraian kerangka pikir diatas maka fokus dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana penerapan good governance yang ada di Desa 

Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dengan menggunakan tiga 

indikator,  yakni:  

1. Akuntabilitas 

a. Akuntabilitas kebijakan 

b. Akuntabilitas keuangan 

2. Transparansi 

a. Keterbukaan informasi 

b. Memfasilitasi pelaporan masyarakat 

3. Partisipatif. 

a. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan 

b. Keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan 

 

E. Deskripsi Fokus  

Dalam deskripsi penelitian dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan 

yang baik dan benar maka kantor Desa Pitumpidange perlu memperhatikan 

prinsip good governance. Adapun prinsip good governance yang sesuai diambil 

dari Sedarmayanti  dalam  Moento dkk (2019) sebagai berikut:  
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1. Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung 

jawaban pemerintahan Desa Pitumpidange  sehingga pengelolaan instansi dapat 

terlaksana dengan baik. Akuntabilitas dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara 

lain sebagai berikut:  

a) Akuntabilitas kebijakan  

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan akuntabilitas lembaga publik untuk 

berbagai jenis kebijakan dan keputusan yang telah diterapkan atau diambil. 

Dalam hal ini, instansi pemerintahan Desa Pitumpidange  harus mampu 

menjelaskan setiap kebijakan yang telah ditentukan baik dari segi tujuan, 

alasan pengambilan keputusan, serta manfaat yang dihasilkan. 

b) Akuntabilitas keuangan  

Akuntabilitas keuangan merupakan tanggung jawab lembaga publik untuk 

uang yang disimpan oleh publik kepada pemerintah. Dalam hal ini instansi 

pemerintahan Desa Pitumpidange  harus dapat menjelaskan bagaimana uang 

itu diperoleh dan dimana uang tersebut dibelanjakan. 

2. Transparansi  

Transparansi merupakan keterbukaan informasi baik dalam proses 

pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi. Transparansi 

dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain sebagai berikut: 

a) Keterbukaan informasi 

Keterbukaan informasi yang dimaksud yakni aparat pemerintah Desa 

Pitumpidange  menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua 
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proses-proses pelayanan publik yang ada di Desa Pitumpidange Kecamatan 

Libureng Kabupaten Bone. 

b) Memfasilitasi Pelaporan Masyarakat 

Dalam hal ini pemerintah Desa Pitumpidange memberikan ruang pelaporan 

maupun penyebaran informasi terhadap tindakan penyimpangan aparatur 

pemerintah dalam kegiatan pelayanan publik, serta memfasilitasi  

pertanyaan pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan 

pelayanan publik yang ada di Desa Pitumpidange, Kecamatan Libureng, 

Kabupaten Bone.  

3. Partisipatif 

Partisipatif yang dimaksud merupakan keterlibatan  mental dan emosional 

masyarakat Desa Pitumpidange untuk berperan aktif dalam proses pengambilan 

keputusan dan pengelolaan lingkungan. Menurut Karnawati (2014) partisipatif 

dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain sebagai berikut: 

a. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan 

Dalam hal ini keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang 

dimaksud ialah dengan ikut sertanya masyarakat menyalurkan pendapat 

mereka sebagai masukan-masukan terhadap pengambilan keputusan yang 

ada di Desa Pitumpidange, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone 

b. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 

Hal ini diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, 

masyarakat Desa Pitumpidange aktif berpartisipasi dalam memberikan 

sumbangan baik dalam bentuk tenaga kerja, materi, atau bentuk lainnya 
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yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masingmasyarakat 

itu sendiri. 



25 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi   

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 April 2022 sampai 16 Juni 2022. 

Adapun lokasi pada penelitian berada di Kantor Desa Pitumpidange Kecamatan 

Libureng  Kabupaten Bone. Peneliti melihat penerapan good governance 

merupakan cara untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efesien, serta 

mandiri. Dengan hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

penerapan good governance di Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone.   

B. Jenis dan Tipe Penelitian  

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif 

dikarenakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki bertujuan 

untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah 

manusia dan sosial. Dengan hal terebut, dalam memahami atau mengurai interaksi 

sosial yang kompleks diperlukan menggunakan  metode penelitian kualitatif  yaitu 

dengan ikut serta dalam wawancara yang mendalam mengenai interaksi sosial 

yang terkait. 

Adapun tipe dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena 

dengan deskriptif (menggambarkan) penelitian ini mampu menjawab sebuah 

permasalahan secara mendalam sesuai dengan kondisi objektif yang terjadi 

dilapangan. 
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C. Informan  

Informan merupakan orang-orang yang mampu memberikan segala informasi 

mengenai penelitian yang akan dilakukan. Dalam metode penentuan informan, 

penelitian ini menggunakan purposive sampling yang merupakan cara 

pengambilan sampel sumber data didasarkan pada tujuan dan peninjauan tertentu 

yang berkenaan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti. Adapun 

informan yang dipilih ialah orang yang dianggap mampu memberikan atau 

melengkapi informasi mengenai bagaimana penerapan good governance di Desa 

Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. 

Berikut daftar informan pada penelitian ini, yakni: 

Tabel 3.1, Informan Penelitian 

 

No. Nama  Inisial Jabatan  

1. A.Muh. Amran, S.T., M.S.P 
AMA Kepala Desa 

2. Andi Rosmiati, S.P AR Sekretaris Desa 

3. Rahmatul Magfirani,S.E 
RM Kasi Pelayanan 

4. Syamsuhar 
SH BPD  

5. Emil Wahyu 
EW Pengurus Karang Taruna 

6. Akmal 
AK Masyarakat 
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D. Tekhnik Pengumpulan Data 

Peneliti merupakan alat kunci yang akan berhadapan atau bertatap muka 

langsung dengan orang-orang yang terkait dalam penelitiannya. Agar dapat 

memperoleh data ataupun informasi yang jelas dan dibutuhkan dalam penelitian 

ini untuk memperkuat hasil penelitian, maka teknik yang digunakan yaitu: 

1. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengamati secara 

teratur objek-objek di lokasi yang sama atau berbeda di tempat. Dalam penelitian 

ini proses observasi ditargetkan pada pengamatan langsung mengenai bagaimana 

penerapan good governance di Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone. Dengan melakukan obervasi peneliti dapat lebih mudah 

memahami kondisi data dalam keseluruhan situasi sosial, dengan demikian 

peneliti dapat memperoleh pengetahuan yang menyeluruh.  

2. Wawancara  

Wawancara disebut sebagai proses interaktif pertukaran informasi atau ide 

antara dua orang melalui proses tanya jawab. Melalui proses ini peneliti dapat 

menjelaskan makna yang terkandung dalam topik penelitian. Wawancara 

dilaksanakan untuk mendapatkan data primer berkenaan dengan bagaimana 

penerapan good governance di Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone 

3. Studi dokumentasi  

Akumulasi dokumen dimaksudkan untuk melihat kebenaran atau ketepatan 

informasi yang diperoleh saat melakukan wawancara secara mendalam. Melalui 
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analisis visual dan visual dokumen pribadi dan dokumen resmi, penelitian 

dokumen dilakukan untuk mendapatkan data bekas. Dalam bentuk tulisan yang 

berkaitan dengan pertanyaan penelitian.  

E. Teknik Analisis Data  

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif dari Miles dan 

Huberman yang dikutip dari Sugiyono (2017), yaitu sebagai berikut: 

1. Reduksi data .  

Reduksi data dilakukan dengan memilih atau meringkas hal-hal yang 

pokok, memusatkan perhatian pada bagian-bagian yang penting, dan 

menemukan tema dan model dari data. 

2. Penyajian data.  

Penyajian data biasanya dikerjakan dalam bentuk penjabaran singkat, 

bagan keterkaitan antar golongan, dan sebagainya. 

3. Penarikan kesimpulan .  

Dalam penelitian kualitatif kesimpulan merupakan perancangan baru yang 

berupa penjelasan atau gambaran mengenai suatu. objek yang sebelumnya 

masih samar-samar kemudian setelah diteliti menjadi jelas. Dengan demikian 

penarikan kesimpulan dilakukan dengan mendeskripsikan atau memverifikasi 

data yang akan diinterpretasi kedalam narasi kualitatif sehingga dapat 

menarik kesimpulan terhadap penjelasan yang muncul dari data yang ada .   
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Adapun model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar 3.1, 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.1, Model Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman 

F. Teknik Pengabsahan Data  

Pada penelitian ini memuat teknik dalam pengabsahan data penelitian 

kualitatif dengan menggunakan triangulasi menurut Sugiyono, yaitu:  

1. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa data yang diperoleh 

dari berbagai sumber. Peneliti mengumpulkan dan menguji data yang diperoleh 

melalui observasi, wawancara, dan beberapa dokumen yang diperoleh. Setelah 

itu, peneliti kemudian membandingkan hasil observasi dengan wawancara 

sekaligus membandingkan hasil wawancara yang ada dengan dokumen yang 

diperoleh. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara meneliti data dari sumber yang 

sama tetapi dengan cara dan metode yang berbeda. Kemudian lagi memantau 

data yang diperoleh melalui wawancara melalui observasi dan dokumentasi. Jika 

data yang dihasilkan oleh ketiga teknologi tersebut berbeda, maka peneliti akan 

Pengumpulan 

data 
Penyajian 

data 

Reduksi 

data Penarikan 

kesimpulan 
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melakukan diskusi lanjutan dengan sumber yang relevan atau sumber lain, untuk 

menentukan data mana yang dianggap benar, atau benar dari sudut pandang yang 

berbeda 

3. Triangulasi Waktu 

Terkadang, waktu juga mempengaruhi kredibilitas atau kejujuran data. Data 

yang diperoleh melalui hasil wawancara pagi tentunya akan memberikan data 

yang lebih efektif ketika yang diwawancarai masih segar. Oleh karena itu, 

kebenaran data dapat diverifikasi melalui observasi, wawancara atau teknik lain 

dalam waktu dan kondisi yang berbeda. Jika data yang diperoleh dari hasil 

pengujian berbeda dengan data yang diperoleh sebelumnya, dilakukan 

pemeriksaan ulang sampai ditemukan kepastian data. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pada sub bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa 

Pitumpidange terkait penerapan good governance pada Desa Pitumpidange 

Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Pada hasil penelitian ini juga menjelaskan 

tentang profil Desa Pitumpidange. 

1. Gambaran Geografis dan Administrasi Desa Pitumpidange 

 

Gambar 4.1, Peta Desa Pitumpidange 

Sumber: Profil Desa Pitumpidange 

Dalam kabupaten Bone terdapat Desa Pitumpidange merupakan salah satu 

desa dari delapan belas desa dan dua kelurahan yang ada di Kecamatan 

Libureng. Desa  Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone secara 

geografis terletak di 110º 48΄ 55,12″ BT dan terletak di 7º 02΄ 27,52″ LS. Desa 

Pitumpidange terdiri dari empat Dusun yaitu Dusun Parigi, Dusun Samaenre, 

Dusun Bone-Bone dan Dusun Pattiro. Desa Pitumpidange Berbatasan dengan 

Desa Polewali, Desa Sua, Desa Tappale, Desa Laburasseng dan Desa Wanua 

Waru.  
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2. Sejarah Pembangunan Desa Pitumpidange 

Desa Pitumpidange dinamai karena dalam bahasa Bugis kata pitumpidange 

berasal dari kata dasarnya yaitu pitu yang artinya tujuh dan pidange yang artinya 

bagian, jadi pitumpidange diartikan sebagai ada tujuh bagian wilayah yang 

dikuasai oleh Desa Pitumpidange,  sehingga masyarakat menamai Desa 

Pitumpidange. Bagian tersebut merupakan Kerajaan Kecil yang mempunyai sifat 

perjuangan mempersatukan Kerajaan kecil ini menjadi satu dan di tempatkan di 

Desa Pitumpidange diantara Kerajaan yang menamakan diri Arung diantara 

Arung Tersebut adalah : Arung Parigi, Arung Bone- Bone, Arung Lamoncong, 

Arung Kalolo, Arung Biru, Arung Uru, dan Arung Litha. 

Dari ketuju Arung ini menghadap kepada raja Bone untuk diberikan  mandate 

agar di Parigi dijadikan Kerajaan Kecil untuk disatukan ke Tuju Arung Tersebut 

dan diPimpin Langsung oleh yang di Tunjuk oleh Raja Bone pada Waktu itu, 

maka hasil pertemuan ke Tuju Arung ini disepakatilah Palanccoi untuk 

Memimpin Kerajaan Parigi atas mandate Kerajaan Bone, dengan proses inilah 

sehingga dinamai Desa Pitumpidange yang awalanya adalah Kerajaan Parigi. 

3. Aparatur pemerintah Desa Pitumpidange 

a. Jumlah pegawai kantor Desa Pitumpidange 

Adapun aparat pemerintah Desa Pitumpidange yakni Kepala Desa dan 

Aparat Desa dengan keseluruhan  sebanyak 12 orang. Perbandingan 

jumlah pegawai laki-laki di kantor Desa Pitumpidange  ada 7 orang dan 

perempuan ada 5 orang. 
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b. Struktural kantor Desa Pitumpidange 

Lembaga Pemerintahan di Desa Pitumpidange terdiri atas 2 (dua) 

lembaga, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD). Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif pemerintahan 

desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga 

legislasi desa. Kedua lembaga desa ini mempunyai hubungan koordinasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2, Bagan struktural kantor  Desa Pitumpidange 
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4. Kondisi Desa Pitumpidange 

a. Keadaan geografis wilayah 

1) Batas wilayah: 

a) Sebelah utara :  Desa Wanuwarua Kec. Libureng 

b) Sebelah timur :  Desa Suwa Kec. Libureng 

c) Sebelah selatan :  Desa Polewali  Kec. Libureng 

d) Sebelah barat :  Desa Tappale dan Desa Laburasseng Kec. 

Libureng. 

2) Luas wilayah 

Desa Pitumpidange yang terletak di Kecamatan Libureng yang 

mempunyai luas wilayah 20,29 Km2. Jarak dari Ibu Kota Kecamatan 8 

km, dari Kabupaten 85 KM dari Provensi 159 KM. Dengan gambaran 

tentang perkembangan Desa ini sangat strategis dijadikan sebagai 

wilayah kawasan agribisnis. 

3) Keadaan topografi 

Secara umum keadaan topografi Desa Pitumpidange termasuk 

dalam kategori daerah dataran rendah dengan ketinggian ±50 meter 

dari permukaan laut (mdpl). 

5. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk 

1) Jumlah penduduk  

Jumlah penduduk Desa Pitumpidange sebanyak 1.871 Jiwa yang 

terdiri dari 888 laki-laki dan 983 perempuan dengan jumlah Kepala 

Keluarga sebanyak 557 KK. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 
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88 KK dengan persentase 5,6 % dari jumlah keluarga yang ada di Desa 

Pitumpidange. 

2) Agama dan Budaya 

Masyarakat Desa Pitumpidange merupakan masyarakat religious dan 

masih melekat rasa gotong-royong yang tinggi. Hal tersebut dapat kita 

lihat bahwa seluruh masyarakat Desa Pitumpidange adalah pemeluk 

Agama Islam.Dan hampir setiap kampung memiliki tempat ibadah yang 

dibangun dengan swadaya maupun bantuan dari pihak luar/pemerintah. 

Disamping itu, tradisi yang ada tetap dipelihara dan dijadikan sebagai 

motivasi yang mempererat persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan 

bermasyarakat, baik yang tinggal di dalam desa maupun di daerah 

perantauan.  

3) Pendidikan 

Masyarakat Desa Pitumpidange rata-rata tingkat pendidikan yang 

dimiliki adalah tingkat sekolah dasar. Akan tetapi tingkat kesadaran 

masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat. Faktor ini 

dipengaruhi dengan semakin lancarnya transportasi karena perbaikan 

infrastruktur jalan dan tersedianyA fasilitas Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dan juga memiliki Sekolah Menengah Atas. 

4) Kesehatan 

Dalam memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan 

kesehatan, maka Pemerintah Desa telah membangun fasilitas pelayanan 

kesehatan masyarakat, dalam hal ini adalah pembangunan Posyandu dan 
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Pustu. Sampai sekarang terdapat 2 Posyandu yang terletak di Dusun 

Samaenre dan 1 Pustu yang terletak di Dusun Bone-Bone. Dan posyandu 

tersebut bukan hanya diperuntukkan untuk menimbang Balita, akan tetapi 

juga dijadikan sarana pelayanan kesehatan untuk anak, ibu/bapak dan 

manula. 

5) Tingkat kesejahteraan 

Adapun data tingkat kesejahteraan di Desa Pitumpidange yang dimulai 

dari golongan pra sejahtera yakni sebanyak 385 KK dan golongan 

sejahtera sebanyak 172  KK . 

6) Mata pencaharian 

Berikut perbandingan presentase jenis mata pencaharian penduduk: 

Tabel 4.1 Mata Pencaharian  

Mata Pencaharian Persentase 

Petani 46 % 

Pedagang / Wiraswasta 2,1 % 

PNS / TNI / Polri 0,7 % 

Karyawan Perusahaan / Swasta 1,2 % 

Tenaga Kontrak / Sukarela 1 % 

Buruh / Tenaga Lepas 0,6 % 

Pensiunan 0,4 % 

Tidak bekerja 48 % 

Total 100% 

 Sumber: Profil Desa Pitumpidange 

 

 



37 
 

 
 

B. Hasil Penelitian 

Gambaran mengenai penerapan good governance pada kantor Desa 

Pitupidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone diolah dari hasil temuan 

penelitian yang ada di lapangan dan menganalisis secara mendalam agar 

diperoleh gambaran secara utuh dan komprehensif.  Good governance sebagai 

suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung 

jawab dimana searah dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dan mencegah korupsi baik dari bentuk politik 

ataupun administrasi.  

Good governance dapat diartikan sebagai cara-cara pengelolaan segala urusan 

public dengan baik. Dalam halnya pembangunan sektor public dengan tujuan 

meningkatkan pelayanan public yaitu dengan cara meciptakan pemerintahan yang 

baik. Prinsip good governance memberikan wewenang kepada pemerintah baik 

dari pemerintah pusat ataupun  kepada pemerintah desa untuk menjalankan tugas 

dan kewajibannya agar aktif dalam kehidupan masyarakat. 

Prinsip good governance yang dijadikan sebagai tolak ukur atau indikator 

dalam melihat penerapan good governance itu sendiri diambil dari teori yang 

dikemukakan Sedarmayanti  dalam  Moento dkk (2019) yang meliputi segi 

akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif sehingga peneliti menemukan data 

sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas 

Dalam penerapan good governance di Desa Pitumpidange  akuntabilitas 

merupakan suatu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban 
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pemerintahan sehingga pengelolaan instansi dapat terlaksana dengan baik. Oleh 

karena itu Akuntabilitas dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain sebagai 

berikut. 

a. Akuntabilitas Kebijakan 

Berdasarkan dari data yang ditemukan oleh peneliti menjelaskan bahwa untuk 

melihat penerapan good governance di Desa Pitupidange Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone digunakan prinsip akuntabilitas dengan aspek akuntabilitas 

kebijakan peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Pitumpidange yang 

mengatakan bahwa :  

“...Jika berbicara mengenai akuntabilitas kebijakan yang ada pada 

Desa Pitupidange kita selaku aparat pemerintah desa pastinya 

memastikan sistem dan pertanggung jawaban pemerintahan Desa 

Pitumpidange  dalam pengelolaan instansi serta kebijakan-kebijakan 

yang ada dapat terlaksana dengan baik …” (hasil wawancara dengan 

AMA tanggal  25 April 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa selaku aparat pemerintah Desa pastinya memastikan akuntabilitas 

kebijakan dengan sistem dan pertanggung jawaban pemerintahan Desa 

Pitumpidange  dalam pengelolaan instansi serta kebijakan-kebijakan yang ada 

dapat terlaksana dengan baik. 

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Sekretaris Desa Pitumpidange  yang 

mengatakan bahwa:  

“...Kami rasa sebagai aparatur pemerintahan Desa Pitupidange jika 

berbicara mengenai pertanggungjawaban aparat desa atas kebijakan-

kebijakan yang diambil untuk desa tentunya hal tersebut menjadi 

point yang paling utama yang dilakukan aparat pemerintah Desa 

Pitupidange...” (hasil wawancara dengan AR tanggal  25 Maret 

2022). 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa akuntabilitas atau pertanggung jawaban kebijakan pada Desa Pitumpidange  

merupakan salah satu hal yang menjadi poin utama untuk para aparatur desa 

Pitumpidange  kerjakan dengan baik. 

Kemudian diperkuat dengan wawancara yang juga dilakukan kepada Kasi 

Pelayanan Desa Pitumpidange  yang mengatakan bahwa: 

“...Akuntabilitas kebijakan memang sudah seharusya menjadi titik 

sentral yang dilakukan karena mengingat hal tersebut merupakan 

awal dari bagaimana pandangan dan keputuan-keputusan Desa 

Pitumpidange mendatang, di Desa Pitumpidange itu sendiri 

akuntabilitas kebijakan yang ada sudah dilaksanakan dengan baik 

yang juga bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan..” (hasil wawancara dengan RM tanggal  25 April 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa akuntabilitas kebijakan seharusnya menjadi titik sentral yang dilakukan 

aparat pemerintah karena mengingat hal tersebut merupakan awal dari bagaimana 

pandangan dan keputuan-keputusan desa Pitumpidange kedepannya.  Dari segi 

akuntabilitas kebijakan aparat pemerintah Desa Pitumpidange telah melaksanakan 

dengan baik mengingat hal tersebut juga bertujuan untuk menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan. 

Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan kepada salah satu masyarakat 

sekaligus sebagai  anggota BPD Pitupidange yang mengatakan bahwa: 

“...Jika berbicara mengenai akuntabilitas terkait kebijakan-kebijakan 

yang ada di Desa Pitumpidange memang merupakan hal yang mesti 

diperhatikan bagi para aparatur Desa karena itu merupakan poin 

yang sangat penting mengingat pandangan Desa kedepannya akan 

jadi seperti apa itu tentunya berawal dari hal tersebut...”(hasil 

wawancara dengan SH tanggal  25 April 2022). 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa jika berbicara mengenai akuntabilitas terkait kebijakan-

kebijakan yang ada di Desa Pitumpidange semestinya memang merupakan hal 

yang harus diperhatikan para aparatur desa karena hal tersebut  merupakan poin 

yang sangat penting mengingat tujuan dan pandangan desa kedepannya berawal 

keputusan-keputusan yang diambil. 

Selanjutnya diperkuat dengan wawancara yang dilakukan kepada    salah satu 

pengurus Karang Taruna Desa Pitumpidange  yang mengatakan bahwa:  

“...Berbicara mengenai akuntabilitas kebijakan dimana suatu 

kebijakan-kebijakan yang ada di Desa Pitumpidange memang sudah 

seharusnya dapat dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan dengan 

baik sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, sebagai 

masyarakat Desa Pitumpidange yang juga bergerak dibidang 

lembaga kepemudaan kami harap untuk hal-hal yang menyangkut 

segala tindak pengambilan keputusan di Desa Pitumpidange kami 

para masyarakat dan pemuda juga diikutsertakan ...”(hasil 

wawancara dengan EW tanggal  25 April  2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa jika berbicara mengenai akuntabilitas kebijakan dimana 

suatu kebijakan yang ada di Desa Pitumpidange memang sudah seharusnya dapat 

dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur 

dan aturan yang berlaku. Ditambahkan bahwa  sebagai masyarakat Desa 

Pitumpidange yang juga bergerak dibidang lembaga kepemudaan diharapkan 

dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

kebijakan pandangan Desa Pitumpidange kedepan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan observasi dan wawancara 

dari beberapa informan di atas dapat disimpulkan penerapan good governance 
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pada Desa Pitumpidange yang dilihat dari prinsip akuntabilitas kebijakan bahwa 

aparat pemerintah Desa memastikan akuntabilitas kebijakan dengan sistem dan 

pertanggung jawaban pemerintahan  dalam pengelolaan instansi serta kebijakan-

kebijakan yang ada dapat terlaksana dengan baik. Akuntabilitas atau pertanggung 

jawaban kebijakan juga merupakan salah satu hal yang menjadi poin utama yang 

harus diperhatikan para aparatur Desa Pitumpidange  untuk diimplimentasikan 

dengan kerjakan dengan baik.  Kemudian dapat dikatakan bahwa dari segi 

akuntabilitas kebijakan dalam penerapan good governance pada  Desa 

Pitumpidange telah dilaksanakan  dengan baik mengingat hal tersebut juga 

bertujuan untuk mengembangkan pandangan Desa kedepannya.  

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama di 

lapangan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas perangkat 

Desa Pitumpidange  sehingga menemukan bahwa pada prinsip akuntabilitas 

kebijakan yang ada di Desa Pitumpidange dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut 

dilihat dari bagaimana para perangkat desa melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat, lembaga masyarakat atau lembaga pemuda mengenai keputusan yang 

berwujud kebijakan yang tentunya juga dapat di buktikan dari rencana kerja 

pemerintah Desa Pitumpidange. ( Lampiran 3  gambar 1 dan 2 ) 

b. Akuntabilitas Keuangan 

Berdasarkan dari data yang ditemukan oleh peneliti menjelaskan bahwa untuk 

melihat penerapan good governance di Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone digunakan prinsip akuntabilitas dengan aspek akuntabilitas 
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keuangan peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Pitumpidange yang 

mengatakan bahwa :  

“...Jika berbicara mengenai akuntabilitas keuangan yang ada pada 

Desa Pitumpidange otomatis kita selaku aparat pemerintah Desa 

akan mempertanggung jawabkan tersebut dengan baik dan jelas 

karena itu merupakan hal yang sangat terstruktur, kemudian bisa 

dilihat kalau berbicara mengenai pertanggng jawaban keuangan kita 

perangkat desa pitumpidange sangat memperhatikan hal tersebut 

dengan melakukan perincian yang jelas kemana anggaran akan di 

alokasikan…” (hasil wawancara dengan tanggal  25 April  2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa jika berbicara mengenai akuntabilitas keuangan yang ada pada Desa 

Pitumpidange maka secara otomatis selaku perangkat pemerintah Desa akan 

mempertanggung jawabkan tersebut dengan baik. Selaku perangkat Desa akan 

mempertanggung jawabkan dengan melakukan perincian yang jelas kemana 

anggaran akan di alokasikan. 

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Sekretaris Desa Pitumpidange  yang 

mengatakan bahwa:  

“...Persoalan pertanggung jawaban keuangan desa itu sudah dimulai 

sejak perancangan anggaran pendapatan belanja desa yang dihadiri 

dari berbagai lembaga-lembaga pemantau dan juga lembaga 

masyarakat dan pemuda Desa Pitupidange  ...” (hasil wawancara 

dengan AR tanggal  25 April  2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa akuntabilitas atau pertanggung jawaban keuangan Desa Pitumpidange itu 

sudah dimulai sejak perancangan anggaran pendapatan belanja desa yang dihadiri 

dari berbagai lembaga-lembaga pemantau dan juga lembaga masyarakat dan 

pemuda Desa Pitumpidange. 
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Kemudian diperkuat dengan wawancara yang juga dilakukan kepada  Kasi 

Pelayanan Desa Pitupmidange  yang mengatakan bahwa: 

“...Akuntabilitas keuangan yang ada di Desa Pitumpidange kami rasa 

sudah terealisasi dengan baik, hal tersebut bisa dilihat dari 

bagaimana kemudian anggaran dana desa disusun dengan baik 

sehingga perancangan pengalokasian anggaran dana desa dihadiri 

oleh masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat dan pemuda, badan 

pengawas desa dan lembaga-lembaga pemantau lainnya...” (hasil 

wawancara dengan RM tanggal  25 April  2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa akuntabilitas keuangan yang ada di Desa Pitumpidange terealisasi dengan 

baik yang dapat dilihat dari bagaimana kemudian proses perencanaan anggaran 

dana desa disusun dengan baik, perancangan pengalokasian anggaran dana desa 

dihadiri oleh masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat dan pemuda, badan 

pengawas desa dan lembaga-lembaga pemantau lainnya. 

Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan kepada salah satu masyarakat 

Desa Pitumpidange yang mengatakan bahwa: 

“...Proses pertanggung jawaban keuangan itu bisa dilihat dari 

bagaimana suatu perancangan pendapatanbelanja desa dapat diolah 

dengan baik dan dibuktikan dengan transparansi dengan rincian yang 

jelas, jika hal tersebut ditarik kedalam pertanyaan bagaimana proses 

akuntabilitas keuangan di desa pitumpidange saya rasa cukup 

terealisasi dengan baik yang dibuktikan dengan proses dan metode 

yang digunakan sangat terstruktur...”(hasil wawancara dengan AK 

tanggal  25 April  2022). 

 

Berdasarkan  hasil wawancara dengan informan di atas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa proses akuntabilitas keuangan di Desa Pitumpidange 

terealisasi dengan baik yang dilihat dari proses dan metode yang digunakan sangat 

terstruktur mulai dari perancangan pendapatan belanja Desa yang diolah dengan 

baik dan dibuktikan dengan transparansi dengan rincian yang jelas. 
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Selanjutnya diperkuat dengan wawancara yang dilakukan kepada    salah satu 

pengurus Karang Taruna Desa Pitumpidange  yang mengatakan bahwa:  

“...Untuk pertanggung jawaban perangkat Desa mengenai 

pengalokasian dana Desa Pitumpidange tentunya lembaga-lembaga 

pemuda dan masyarakat tidak pernah tertinggal untuk hal tersebut, 

kami para pemuda yang tergolong dalam lembaga Karang Taruna 

Desa Pitumpidange sangat mengapresiasi para aparatur Desa 

Pitumpidange mengenai akuntabilitas keuangan yang menyangkut 

persoalan kemana anggaran dana desa akan dialokasikan...”(hasil 

wawancara dengan EW  tanggal  25 Juni 2021). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa jika berbicara mengenai pertanggung jawaban perangkat 

Desa tentang  pengalokasian dana Desa Pitumpidange lembaga Karang Taruna 

Desa Pitumpidange dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya sangat 

mengapresiasi hal tersebut karena secara terperinci dan jelas kemana dana desa 

akan dialokasikan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan observasi dan wawancara 

dari beberapa informan di atas dapat disimpulkan penerapan good governance 

pada Desa Pitumpidange yang dilihat dari prinsip akuntabilitas keuangan  bahwa 

pada Desa Pitumpidange secara otomatis selaku perangkat pemerintah Desa akan 

mempertanggung jawabkan masalah keuangan dengan baik. Akuntabilitas 

keuangan salah satunya dilakukan dengan membuat perincian yang jelas kemana 

anggaran akan di alokasikan. Pertanggung jawaban pengalokasian dana Desa 

Pitumpidange dimulai sejak perancangan anggaran pendapatan belanja desa yang 

dihadiri dari berbagai lembaga-lembaga pemantau dan juga lembaga masyarakat 

dan pemuda atau Karang Taruna Desa Pitumpidange.  
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Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama di 

lapangan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas perangkat 

Desa Pitumpidange  sehingga menemukan bahwa pada prinsip akuntabilitas 

keuangan yang ada di Desa Pitumpidange dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut 

dilihat dari bagaimana para perangkat Desa melakukan perancangan 

pengalokasian anggaran dana desa dan juga badan usaha milik desa  dengan 

menyediakan suatu forum terbuka secara formal yang dihadiri oleh lembaga-

lembaga pengawas dan pemantau desa. Penyusunan anggaran belanja desa itu 

dihadiri oleh Badan Pengawas Desa (BPD), Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), 

lembaga pemuda dan masyarakat atau Karang Taruna Desa Pitumpidange. 

2. Transparansi 

Dalam penerapan good governance di Desa Pitumpidange  transparansi 

merupakan keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan 

maupun dalam mengungkapkan informasi. Oleh karena itu transparansi dapat 

dilihat dari berbagai perspektif, antara lain sebagai berikut. 

a. Keterbukaan Informasi 

Berdasarkan dari data yang ditemukan oleh peneliti menjelaskan bahwa untuk 

melihat penerapan good governance di Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone digunakan prinsip transparansi dengan aspek keterbukaan 

informasi peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Pitumpidange yang 

mengatakan bahwa :  

“...Berbicara perihal keterbukaan informasi kami rasa semua elemen 

perangkat Desa Pitumpidange merespon hal tersebut dengan positif, 

maksudnya ialah perangakat Desa transparansi untuk hal apapun 

terlebih hal tersebut menyangkut pada persoalan publik yang ada di 
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Desa Pitumpidange …” (hasil wawancara dengan AMA tanggal  25 

April  2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa sebagai perangkat Desa Pitumpidange tentunya melakukan transparansi 

dengan keterbukaan informasi  mengenai  hal apapun terlebih pada persoalan  

yang menyangkut urusan publik  Desa Pitumpidange. 

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Sekretaris Desa Pitumpidange  yang 

mengatakan bahwa:  

“...Dalam pemerintahan terkhusus pada wilayah desa keterbukaan 

informasi merupakan hal yang sangat penting untuk dibangun, hal 

itulah juga tentunya diterapkan pemerintah Desa Pitumpidange 

dengan baik mulai dari Kepala Desa hingga kepada para perangkat-

perangkat Desa Pitumpidange...” (hasil wawancara dengan AR 

tanggal  25 April  2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa dalam pemerintahan terkhusus pada wilayah desa keterbukaan informasi 

merupakan hal yang sangat penting untuk dibangun.  Pemerintah Desa 

Pitumpidange mulai dari Kepala Desa hingga kepada para perangkatnya tentunya 

telah menerapkan hal tersebut. 

Kemudian diperkuat dengan wawancara yang juga dilakukan kepada Kasi 

Pelayanan Desa Pitumpidange  yang mengatakan bahwa: 

“...Saya rasa keterbukaan informasi juga merupakan salah satu  

prinsip transparansi yang sudah dibangun dan sudah ada di Desa 

Pitumpidange, semisal pada suatu proses perancangan anggaran 

belanja dana desa tentunya melibatkan banyak kelompok dan 

masyrakat sehingga dapat menjadi bukti bahwa suatu proses 

keterbukaan informasi berjalan dengan baik di Desa Pitumpidange 

..” (hasil wawancara dengan RM 25 April  2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu  prinsip transparansi yang 
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sudah dibangun dan sudah ada di Desa Pitumpidange, hal tersebut dilihat pada 

suatu proses perancangan anggaran belanja dana desa yang melibatkan banyak 

kelompok dan masyrakat sehingga dapat menjadi bukti bahwa suatu proses 

keterbukaan informasi berjalan dengan baik di Desa Pitumpidange. 

Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan kepada salah satu masyarakat 

sekaligus sebagai  anggota BPD Pitumpidange yang mengatakan bahwa: 

“...Keterbukaan informasi merupakan suatu hal yang dibutuhkan saat 

ini di Desa  Pitumpidange, kita ambil contoh sederhana bahwa segala 

sesuatu yang bersifat pemerintahan tentunya akan memiliki 

masyarakat, kemudian untuk dapat membuat masyarakat ikut 

memberikan kontribusi pada daerahnya tentunya harus diawali 

dengan proses keterbukaan informasi yang baik...”(hasil wawancara 

dengan SH tanggal  25 April  2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi merupakan suatu hal yang 

dibutuhkan saat ini di Desa  Pitumpidange.  Kemudan ditambahkan bahwa segala 

sesuatu yang bersifat pemerintahan tentunya akan memiliki masyarakat, demikian 

agar dapat membuat masyarakat ikut memberikan kontribusi pada daerahnya 

tentunya harus diawali dengan proses keterbukaan informasi yang baik. 

Selanjutnya diperkuat dengan wawancara yang dilakukan kepada    salah satu 

pengurus Karang Taruna Desa Pitupidange  yang mengatakan bahwa:  

“...Para perangkat Desa Pitumpidange sudah seharusnya dapat 

melakukan keterbukaan informasi kepada publik demi kemajuan 

desa, saya rasa keterbukaan informasi sudah dilakukan dengan cukup 

baik di Desa Pitumpidange semisal pada saat akan dilakukan 

perancangan pengalokasian anggaran maka semakin banyak 

masyarakat yang mengetahui hal tersebut maka itu akan berdampak 

baik dikarenakan banyak sumbangsi ide dari publik...”(hasil 

wawancara dengan EW  25 April  2022). 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa perangkat Desa Pitumpidange sudah semestinya dapat 

melakukan keterbukaan informasi kepada publik demi kemajuan Desa 

Pitumpidange. Dengan keterbukaan informasi yang dilakukan misalkan pada 

proses perancangan pengalokasian anggaran sehingga semakin banyak masyarakat 

yang mengetahui hal tersebut dan memberikan dampak baik dikarenakan banyak 

sumbangsi ide dari publik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan observasi dan wawancara 

dari beberapa informan di atas dapat disimpulkan penerapan good governance 

pada Desa Pitumpidange yang dilihat dari prinsip transparansi dengan 

keterbukaan informasi bahwa perangkat Desa Pitumpidange tentunya telah 

melakukan keterbukaan informasi  mengenai  hal apapun terlebih pada persoalan  

yang menyangkut urusan publik yang ada di Desa Pitumpidange. Keterbukaan 

informasi merupakan suatu hal yang dibutuhkan saat ini di Desa  Pitumpidange 

dikarenakan dalam pemerintahan terkhusus pada wilayah desa keterbukaan 

informasi dianggap merupakan hal yang sangat penting untuk dibangun.  

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama di 

lapangan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas perangkat 

Desa Pitumpidange  sehingga menemukan bahwa pada prinsip keterbukaan 

informasi yang ada di Desa Pitumpidange dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut 

dilihat dari bagaiman suatu proses perancangan anggaran belanja dana desa yang 

melibatkan banyak kelompok dan masyarakat. Hal ini sehingga kemudian dapat 

menjadi bukti dan pertimbangan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena adanya 



49 
 

 
 

suatu proses pengimplementasian keterbukaan informasi yang baik di Desa 

Pitumpidange. (lampiran 3  gambar 3) 

b. Memfasilitasi Pelaporan Masyarakat 

Berdasarkan dari data yang ditemukan oleh peneliti menjelaskan bahwa untuk 

melihat penerapan good governance di Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone digunakan prinsip transaparansi dengan aspek dalam 

memfasilitasi pelaporan masyarakat peneliti melakukan wawancara kepada 

Kepala Desa Pitupidange yang mengatakan bahwa :  

“...Saya rasa ini masih berkaitan dengan bagaimana keterbukaan 

informasi dan bagaimana dalam memfasilitasi pelaporan masyarakat, 

jadi dalam hal pelaporan masyarakat tentunya kita di kantor Desa 

Pitumpidange memiliki aturan sehingga segala bentuk pelaporan dari 

masyarakat akan kita proses dan terangkan sesuai dengan regulasi 

yang ada…” (hasil wawancara dengan AMA tanggal  25 April  

2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan  

bahwa Kepala Desa menganggap keterbukaan informasi dan memfasilitasi 

pelaporan masyarakat merupakan hal yang tidak jauh berbeda. Dalam hal 

pelaporan masyarakat pemerintah Desa Pitumpidange memiliki aturan sehingga 

segala bentuk pelaporan dari masyarakat akan diproses dan diterangkan sesuai 

dengan regulasi aturan yang ada di kantor Desa  Pitumpidange. 

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Sekretaris Desa Pitupidange  yang 

mengatakan bahwa:  

“... Pemerintah Desa Pitumpidange  dalam memfasilitasi pertanyaan 

masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan publik yang ada di Desa 

Pitumpidange tentunya kami memberikan respon yang positif dan 

akan berlandaskan dengan aturan atau regulasi yang telah disepakati 

sebelumnya dikantor Desa Pitumpidange...” (hasil wawancara 

dengan AR tanggal 25 April  2022). 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pemerintah Desa Pitumpidange  dalam memfasilitasi pertanyaan 

masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan publik yang ada di Desa Pitumpidange 

tentunya akan memberikan respon yang positif dan akan menjelaskan dengan 

berlandaskan pada aturan atau regulasi yang telah disepakati sebelumnya dikantor 

Desa Pitumpidange. 

Kemudian diperkuat dengan wawancara yang juga dilakukan kepada Kasi 

Pelayanan Desa Pitupidange  yang mengatakan bahwa: 

“...Dalam memfasilitasi pertanyaan publik mengenai kebijakan yang 

ada di Desa Pitumpidange dilakukan dengan memberikan respon 

yang baik kepada masyarakat yang melapor, tindakan yang biasanya 

diambil yakni dengan memberikan penjelasan mengenai bagaimana 

tujuan dan manfaat kebijakan itu akan diambil, biasanya hal yang 

paling sulit dan menjadi kendala dalam hal ini ialah bagaimana rasa 

kepercayaan masyarakat yang belum dapat seutuhnya mereka 

percayakan kepada pemerintah Desa Pitumpidange ...” (hasil 

wawancara dengan RM tanggal  25 April  2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa dalam memfasilitasi pertanyaan publik mengenai kebijakan yang ada di 

Desa Pitumpidange dilakukan dengan memberikan respon yang baik kepada 

masyarakat yang melapor. Tindakan tersebut biasanya dilakukan dengan 

memberikan penjelasan mengenai bagaimana tujuan dan manfaat kebijakan itu 

akan diambil. Hal yang menjadi kendala dalam hal tersebut ialah bagaimana rasa 

kepercayaan masyarakat yang belum dapat seutuhnya mereka percayakan kepada 

pemerintah Desa Pitumpidange. 

Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan kepada salah satu masyarakat 

sekaligus sebagai  anggota BPD Pitumpidange yang mengatakan bahwa: 
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“...Berbicara mengenai tindakan pemerintah Desa dalam 

memfasilitasi pertanyaan - pertanyaan dan pelaporan publik 

mengenai kebijakan serta pelayanan publik di Desa Pitumpidange  

juga merupakan hal yang sangat penting, saya rasa dalam hal ini para 

pemerintah desa sudah menjalankan sesuai dengan prosedur yang 

didukung dengan aturan yang berlaku di Kantor Desa Pitumpidange  

...”(hasil wawancara dengan SH tanggal  25 April  2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa sudah terimplementasi dengan baik tindakan pemerintah 

Desa dalam memfasilitasi pertanyaan - pertanyaan dan pelaporan publik mengenai 

kebijakan serta pelayanan publik di Desa Pitumpidange yang memang dianggap  

merupakan hal yang sangat penting untuk dijalankan dengan baik sesuai dengan 

aturan yang berlaku di Kantor Desa Pitumpidange. 

Selanjutnya diperkuat dengan wawancara yang dilakukan kepada    salah satu 

pengurus Karang Taruna Desa Pitumpidange  yang mengatakan bahwa:  

“...Jika berbicara perihal kendala dan tindakan pemerintah Desa 

Pitumpidange dalam memfasilitasi pertanyaan dan pelaporan 

masyarakat mengenai kebijakan dan pelayan publik belum 

sepenuhnya bisa dikatakan berjalan dengan baik, untuk persoalan 

kendala tinggal bagaimana cara pemerintah Desa dapat meyakinkan 

masyarakat agar dapat percaya sepenuhnya terkait dengan proses 

pelayanan dan kebijakan yang diambil merupakan hal akan menjadi 

solusi dari sebuah permasalahan sebelumnya...”(hasil wawancara 

dengan EW  tanggal  25 April  2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa berbicara perihal kendala dan tindakan pemerintah Desa 

Pitumpidange dalam memfasilitasi pertanyaan dan pelaporan masyarakat 

mengenai kebijakan dan pelayan publik belum sepenuhnya bisa dikatakan 

berjalan dengan baik. Dalam  persoalan kendala tinggal bagaimana cara 

pemerintah Desa dapat meyakinkan masyarakat agar dapat percaya sepenuhnya 
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terkait dengan proses pelayanan dan kebijakan yang diambil tersebut merupakan 

hal akan menjadi solusi dari sebuah permasalahan sebelumnya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan observasi dan wawancara 

dari beberapa informan di atas dapat disimpulkan penerapan good governance 

pada Desa Pitumpidange yang dilihat dari prinsip bagaimana memfasilitasi 

pelaporan masyarakat bahwa pemerintah Desa mulai dari kepala Desa beserta 

perangkatnya menganggap dalam hal memfasilitasi pertanyaan atau pelaporan 

masyarakat terkait dengan kebijakan yang ada pada Desa Pitumpidange pastinya 

direspon dan diterangkan dengan baik sesuai dengan regulasi aturan yang ada di 

kantor Desa  Pitumpidange.  

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama di 

lapangan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas perangkat 

Desa Pitumpidange  sehingga menemukan bahwa pada prinsip memfasilitasi 

pelaporan masyarakat  yang ada di Desa Pitumpidange dilaksanakan dengan baik. 

Hal tersebut dilihat dari bagaimana para perangkat Desa melakukan respon balik 

dengan baik jika terdapat masyarakat yang ingin mempertanyakan mengenai 

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Desa Pitumpidange secara jelas sesuai 

dengan aturan pelayanan yang berlaku  . 

Penerapan good governance pada Desa Pitumpidange dengan prinsip 

memfasilitasi pelaporan masyarakat terimplementasi dengan baik karena dianggap  

merupakan hal yang sangat penting untuk dijalankan dengan baik sesuai dengan 

aturan yang berlaku di Kantor Desa Pitumpidange. Tindakan tersebut biasanya 

dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai bagaimana tujuan dan 
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manfaat kebijakan itu akan diambil. Hal tersebut juga menunjukan keselarasan 

dengan apa yang menjadi penjelasan Sedarmayanti  dalam  Moento dkk (2019) 

yang mengatakan bahwa transparansi memberikan ruang pelaporan maupun 

penyebaran informasi terhadap tindakan penyimpangan aparatur pemerintah 

dalam kegiatan pelayanan publik, serta dapat memfasilitasi  pertanyaan 

pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan pelayanan publik. 

3. Partisipatif 

Dalam penerapan good governance di Desa Pitumpidange  partisipatif yang 

dimaksud merupakan keterlibatan  mental dan emosional masyarakat Desa 

Pitumpidange untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan 

pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu partisipatif dapat dilihat dari berbagai 

perspektif, antara lain sebagai berikut. 

a. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan 

Berdasarkan dari data yang ditemukan oleh peneliti menjelaskan bahwa untuk 

melihat penerapan good governance di Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone digunakan dengan aspek keterlibatan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa 

Pitumpidange yang mengatakan bahwa :  

“...Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang ada 

di Desa Pitumpidange bisa kita lihat dari bagaimana suatu kebijakan-

kebijakan yang dimusyawarakan terlebih dahulu baik dari para 

struktural internal pemerintah Desa Pitumpidange itu sendiri dimulai 

dari para Kepala Dusun maupun dari eksternal seperti halnya pada 

lembaga-lembaga pemantau dan lembaga masyarakat serta para 

tokoh masyarakat Desa Pitumpidange walaupun masi belum 

sepenuhnya terealisasi dengan maksimal…” (hasil wawancara 

dengan AMA tanggal  25 April  2022). 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang ada di Desa 

Pitumpidange bisa dilihat dari bagaimana suatu kebijakan-kebijakan 

dimusyawarakan terlebih dahulu baik dari para struktural internal pemerintah 

Desa Pitumpidange itu sendiri maupun dari eksternal seperti halnya pada 

lembaga-lembaga pemantau dan lembaga masyarakat serta para tokoh masyarakat 

Desa Pitumpidange walaupun dianggap masih belum terealisasi dengan maksimal 

dikarenakan masih membutuhkan kesadaran lebih agar seluruh elemen ikut 

berpartispasi dengan baik. 

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Sekretaris Desa Pitumpidange  yang 

mengatakan bahwa:  

“...Jika berbicara perihal bagaimana keterlibatan masyarakat dalam 

suatu proses pengambilan keputusan yang ada di Desa Pitumpidange 

saya rasa hal tersebut bisa dikatakan belum terealisasi dengan 

maksimal di daerah ini, kita ambil contoh bagaimana elemen 

masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat setempat belum sepenuhnya 

memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam musyawarah yang 

diselenggrakan untuk pengambilan keputusan di Desa 

Pitumpidange...” (hasil wawancara dengan AR tanggal  25 April  

2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pengambilan keputusan yang 

ada di Desa Pitumpidange bisa dikatakan belum terealisasi dengan baik yang 

dilihat dari bagaimana elemen masyarakat belum memiliki kesadaran untuk ikut 

serta dalam musyawarah yang diselenggrakan dalam pengambilan keputusan di 

Desa Pitumpidange. 
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Kemudian wawancara yang juga dilakukan kepada Kasi Pelayanan Desa 

Pitumpidange  yang mengatakan bahwa: 

“...Berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan di Desa Pitumpidange sudah berjalan dan akan tetap 

dikawal dengan baik, kami rasa salah satu keunggulan dari ikut 

sertanya elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan pada 

ruang musyawarah yakni banyaknya  ide yang dihasilkan dan juga 

dapat menimbulkan nilai transparansi pemerintah Desa 

Pitumpidange...” (hasil wawancara dengan RM tanggal  25 April  

2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di Desa 

Pitumpidange sudah berjalan dan diterapkan dengan baik. Salah satu keunggulan 

dari ikut sertanya elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan pada ruang 

musyawarah yakni terdapat banyak  ide yang dihasilkan, selain itu juga  dapat 

menimbulkan nilai transparansi pemerintah Desa Pitumpidange. 

Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan kepada salah satu masyarakat 

sekaligus sebagai  anggota BPD Pitumpidange yang mengatakan bahwa: 

“...Jika berbicara mengenai apakah masyarakat sudah dilibatkan 

dalam pengambilan keputusan di Desa Pitumpidange saya rasa 

secara pribadi hal tersebut sudah beberapa kali dilakukan, saya bisa 

lihat contoh dari bagaimana pemerintah Desa melibatkan masyarakat 

jika terdapat ruang musyawarah secara formal bukan hanya badan 

pengawas Desa yang di hadirkan akan tetapi juga dari elemen 

masyarakat seperti lembaga pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat 

Desa Pitumpidange...”(hasil wawancara dengan SH tanggal  25 

April  2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa masyarakat sudah dilibatkan dalam pengambilan keputusan 

di Desa Pitumpidange yang dilihat  dari bagaimana pemerintah Desa melibatkan 

masyarakat jika terdapat ruang musyawarah secara formal bukan hanya Badan 
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Pengawas Desa yang di hadirkan akan tetapi juga dari elemen masyarakat seperti 

lembaga pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Pitumpidange. 

Selanjutnya diperkuat dengan wawancara yang dilakukan kepada    salah satu 

pengurus Karang Taruna Desa Pitumpidange  yang mengatakan bahwa:  

“...Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 

memang perlu dengan baik diterapkan pemerintah desa 

pitumpidange, hal ini juga didasarkan pada bagaimana suatu proses 

keterbukaan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik sehingga 

dapat menimbulkan suatu kekompakan antara pemerintah dan 

masyarakat yang akan memberikan dampak positif terhadap 

kepetingan desa secara bersama sama dengan baik....”(hasil 

wawancara dengan EW  tanggal  25 April  2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa denga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan memang perlu dengan baik diterapkan pemerintah Desa Pitumpidange.  

Menurutnya hal ini didasarkan pada bagaimana suatu proses keterbukaan kepada 

masyarakat dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menimbulkan suatu 

kekompakan antara pemerintah dan masyarakat yang akan memberikan dampak 

positif terhadap kepetingan Desa dengan baik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan observasi dan wawancara 

dari beberapa informan di atas dapat disimpulkan penerapan good governance 

pada Desa Pitumpidange yang dilihat dari prinsip pelibatan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan  bahwa keterlibatan masyarakat dalam suatu proses 

pengambilan keputusan yang ada di Desa Pitumpidange bisa dikatakan belum 

terealisasi dengan baik dilihat dari bagaimana elemen masyarakat mulai dari 

lembaga pemuda seperti karang taruna dan tokoh-tokoh masyarakat setempat 

belum sepenuhnya ikut serta dalam musyawarah yang diselenggrakan pemerintah 
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Desa. Melibatkan elemen mayarakat dalam pengambilan keputusan dapat 

menimbulkan suatu kekompakan antara pemerintah dan masyarakat sehingga 

akan memberikan dampakyang  positif terhadap kepetingan perkembngan Desa 

kedepan dengan baik. 

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama di 

lapangan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas perangkat 

Desa Pitumpidange  sehingga menemukan bahwa pada prinsip pelibatan 

masyarakat pada suatu pengambilan keputusan di Desa Pitumpidange telah 

dilaksanakan dengan baik  akan tetapi kesadaran masyrakat dan juga bahkan dari 

beberapa perangkat desa itu sendiri belu sepenuhnya sadar untuk ikut 

berkontribusi dalam segala bentuk pengmbilan keputusan di Desa Pitumpidange. 

Hal tersebut dilihat dari bagaimana perilaku pemerintah Desa Pitumpidange yang 

mengundang semua elemen masyarakat mulai dari lembaga pemuda seperti 

Karang Taruna Pitumpidange serta tokoh - tokoh masyarakat dan juga Badan 

Pengawas Desa dalam musyawarah yang dilaksanakan yang berkaitan dengan 

perancangan dan perumusan kebijakan Desa Pitumpidange tapi hanya di hadiri 

oleh beberapa orang saja. ( lampiran 3 gambar 4). 

Penerapan good governance dengan melibatkan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan yang ada di Desa Pitumpidange diharapkan mampu 

membawa kekompakan pemerintah dan masyarakat sehingga mampu menjadi 

pendorong ide-ide baru dalam perumusan kebijakan kebijakan pemerintah desa 

dalam  menyelesaikan masalah publik yang ada di Desa Pitumpdange. Hal 

tersebut menunjukan keselarasan dengan apa yang menjadi penjelasan Karnawati 
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(2014) yang mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan dilihat dari bagaimana masyarakat menyalurkan pendapat mereka 

sebagai masukan  atau gagasan ide-ide terhadap suatu pengambilan keputusan 

pada sebuah instansi yang bergerak pada sektor publik. 

b. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan 

Berdasarkan dari data yang ditemukan oleh peneliti menjelaskan bahwa untuk 

melihat penerapan good governance di Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone digunakan dengan aspek keterlibatan masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa 

Pitumpidange yang mengatakan bahwa :  

“...Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di 

Desa Pitumpidange bisa dilihat dari bagaimana masyarakat dalam 

berpartisipasi terhadap kebijakan yang ada di Desa Pitumpidange, se 

sebagai contoh mengenai kebijakan yang mengatur tentang aturan 

wajib bersih di Desa Pitumpidange yang mewajibkan masyarakat 

melakukan aksi bersih di sekitar tempat tinggal masing masing setiap 

hari selama 30 menit…” (hasil wawancara dengan AMA tanggal  25 

April  2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa 

Pitumpidange bisa dilihat dari bagaimana masyarakat dalam berpartisipasi 

terhadap kebijakan yang ada di Desa Pitumpidange. Sebagai contoh keterlibatan 

masyrakat dalam pembangunan Desa yakni  mengenai kebijakan yang mengatur 

tentang aturan wajib bersih di Desa Pitumpidange yang mewajibkan masyarakat 

melakukan aksi bersih di sekitar tempat tinggal masing masing setiap hari selama 

30 menit. 
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Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Sekretaris Desa Pitumpidange  yang 

mengatakan bahwa:  

“...Melihat partisipasi masyarakat dalam hal keterlibatannya dalam 

proses pembangunan di Desa Pitumpidange juga bisa dikatakan aktif 

walaupun belum maksimal, hal itu di dasarkan dari bagaimana 

keaktifan masyarakat mengawal segala bentuk kebijakan ataupun 

perancangan pengalokasian anggaran dana desa yang bertujuan 

untuk pengembangan Desa Pitumpidange ...” (hasil wawancara 

dengan  AR tanggal  25 April  2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa dalam hal keterlibatan masyarakat untuk ikut berpartipasi  dalam proses 

pembangunan di Desa Pitumpidange dapat dikatakan belum aktif sepenuhnya.  

Hal tersebut didasarkan dari sebagian elemen masyarakat yang aktif mengawal 

segala bentuk kebijakan ataupun perancangan pengalokasian anggaran dana desa 

yang bertujuan untuk pengembangan Desa Pitumpidange. 

Kemudian diperkuat dengan wawancara yang juga dilakukan kepada Kasi 

Pelayanan Desa Pitumpidange  yang mengatakan bahwa: 

“...Masyarakat jika mengawal kebijakan pemerintah desa tentang 

arah tujuan pembangunan Desa Pitumpdange juga dapat disebut 

sebagai partipasi karena ikut terlibat dalam satu tujuan yang 

dilakukan secara bersama, sebagai contoh mengenai kebijakan wajib 

bersih yang ada di Desa Pitumpidange saya rasa masyarakat sangat 

berpartisipasi dalam hal tersebut...” (hasil wawancara dengan RM  

tanggal  25 April  2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat yang mengawal kebijakan pemerintah desa tentang arah tujuan 

pembangunan Desa Pitumpdange dapat disebut sebagai ikut berpartipasi dalam 

pembangunan karena ikut terlibat dalam satu tujuan yang dilakukan secara 

bersama. 
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Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan kepada salah satu masyarakat 

sekaligus sebagai  anggota BPD Pitumpidange yang mengatakan bahwa: 

“...Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang ada di Desa 

Pitumpidange menjadi langkah awal dalam mengawal bagaimana 

perkembangan desa kedepannya, hal ini tentunya didasari dengan  

harapan masyarakat untuk menjadi lebih baik dengan Desa 

Pitumpidange yang berkembang dan berkemajuan...”(hasil 

wawancara dengan SH tanggal  25 April  2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang ada di 

Desa Pitumpidange menjadi langkah awal dalam mengawal bagaimana 

perkembangan Desa kedepannya. Keterlibatan masyarakat  tentunya didasari 

dengan  harapan untuk menjadi lebih baik dengan Desa Pitumpidange yang 

berkembang dan berkemajuan. 

Selanjutnya diperkuat dengan wawancara yang dilakukan kepada    salah satu 

pengurus Karang Taruna Desa Pitumpidange  yang mengatakan bahwa:  

“... Sejauh ini masyarakat telah terlibat dalam pembangunan Desa 

Pitumpidange, hal ini kemudian dapat diberikan apresiasi terhadap 

pemerintahan Desa Pitumpidange yang telah memberi ruang gerak 

yang luas bagi masyarakat ataupun pemuda baik secara individu 

maupun kelompok yang siap mengawal pembanguan Desa 

Pitumpidange yang lebih berkemajuan baik walaupun masih belum 

sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan kadang hanya 

beberapa elemen masyrakat saja yang hadir...”(hasil wawancara 

dengan EW  tanggal  25 April  2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa masyarakat telah terlibat dalam pembangunan Desa 

Pitumpidange walaupun belum sepenuhya elemen masyrakat yang ikut hadir. hal 

tersebut kemudian menjadi apresiaisi yang dapat diberikan kepada pemerintahan 

Desa Pitumpidange karena telah memberi ruang gerak yang luas bagi masyarakat 
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ataupun pemuda baik secara individu maupun kelompok untuk siap mengawal 

pembanguan Desa Pitumpidange agar lebih baik.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan observasi dan wawancara 

dari beberapa informan di atas dapat disimpulkan penerapan good governance 

pada Desa Pitumpidange yang dilihat dari prinsip keterlibatan masyarakat 

terhadap pelaksanaan pembangunan  menjadi langkah awal yang harus diperbaiki 

dalam mengawal bagaimana perkembangan Desa Pitumpidange kedepannya. 

Keterlibatan masyarakat  untuk ikut berpartisipasi didasari dengan  harapan untuk 

menjadi lebih baik dengan Desa Pitumpidange yang berkembang dan 

berkemajuan. Dalam keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangnan di 

desa pitumpidange dianggap belum terealisasi dengan baik yang dipaparkan dari 

beberapa sumber informan diatas dengan menjelaskan bahwa elemen masyarakat 

baik itu pemuda ataupun lembaga-lembaga dan tokoh masyarakat belum terlalu  

ikut aktif terlibat dalam mengawal proses pembanguan mulai dari proses 

perancangan sampai pada proses evaluasi. 

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama di 

lapangan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas perangkat 

Desa Pitumpidange dan masyarakat setempat sehingga menemukan bahwa pada 

prinsip keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa 

Pitumpidange belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Hal tersebut dilihat dari 

bagaimana pengawalan dalam melaksanakan pembangunan untuk kemajuan Desa 

Pitumpidange yang berawal dari perancangan yang harusnya dikerjakan secara 
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bersama-sama antara elemen masyarakat dan pemerintah Desa Pitumpidange 

belum dikawal sepenuhnya oleh seluruh elemen masyarakat dan perangkat Desa. 

Penerapan good governane dengan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan yang ada di Desa Pitumpidange menjadi bagian yang tidak terlepas 

dari semangat partispasi antara pemerintah desa dengan sumbangsi masyarakat 

serta pemuda yang meluangkan waktu dan pikiran dalam mengawal pembangunan 

desa pitumpidange. Hal tersebut menunjukan keselarasan dengan apa yang 

menjadi penjelasan Karnawati (2014) yang mengatakan bahwa keterlibatan 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan aktif berpartisipasi dalam 

memberikan sumbangan baik dalam bentuk tenaga kerja, materi, atau bentuk 

lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masingmasyarakat 

itu sendiri. 

C. Pembahasan Penelitian 

Pembahasan mengenai penerapan good governance pada Desa Pitumpidange 

Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dilihat dari 3 indikator penelitian yaitu 

akuntabilitas yang memiliki cakupan aspek akuntabilitas kebijakan dan 

akuntabilitas keuangan, selanjutnya indikator transparansi yang memiliki aspek 

keterbukaan informasi dan memfasilitasi pelaporan masyarakat, kemudian yang 

terakhir indikator partisipatif dengan aspek keterlibatan dalam pengambilan 

keputusan dan Keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiga indikator 

tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:  
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1. Akuntabilitas 

Temuan dari hasil penelitian di Desa Pitumpidange menunjukkan bahwa  

terdapat beberapa penjelasan mengenai aspek-aspek yang peneliti dapatkan dari 

hasil penelitian dengan indikator akuntabilitas dalam penerapan good governance 

di Desa Pitumpidange, antara lain: 

a. Akuntabilitas Keijakan 

Berdasarkan hasil penelitian dari semua informan yang dilakukan peneliti 

dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan akuntabilitas kebijakan yang ada di 

Desa Pitumpidange dapat berjalan dengan baik. Mengapa demikian, karena dilihat 

dari segi kredibilitas menunjukkan bahwa akuntabilitas atau pertanggung jawaban 

kebijakan menjadi salah satu hal yang menjadi poin utama diperhatikan para 

aparatur perangkat Desa Pitumpidange. Selain itu dapat dilihat dari bagaimana 

para perangkat Desa Pitumpidange melakukan sosialisasi kepada masyarakat, 

lembaga masyarakat atau lembaga pemuda mengenai keputusan yang berwujud 

kebijakan di Desa Pitumpidange.  

Hal tersebut menunjukan adanya keselarasan dengan apa yang menjadi 

penjelasan Sedarmayanti  dalam  Moento dkk (2019) yang mengatakan bahwa, 

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan akuntabilitas lembaga publik untuk 

berbagai jenis kebijakan dan keputusan yang telah diterapkan atau diambil. Dalam 

hal ini akuntabilitas kebijakan mampu menjelaskan setiap kebijakan yang telah 

ditentukan baik dari segi tujuan, alasan pengambilan keputusan, serta manfaat 

yang dihasilkan. 
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b. Akuntabilitas Keuangan 

Berdasarkan hasil penelitian dari semua informan yang dilakukan peneliti 

dapat disimpulkan bahwa penerapan good governance pada Desa Pitumpidange 

dengan prinsip akuntabilitas keuangan dengan sistem dan pertanggung jawaban 

pemerintahan  dalam pengelolaan keuangan Desa Pitumpidange berjalan dengan 

baik. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena akuntabilitas keuangan dilihat 

dari bagaimana sutau pertanggung jawaban para perangkat desa dalam 

mengelolala keuangan yang ada, sumber keuangan desa dari BUMDES dan 

perincian anggran perencanaan belanja Desa Pitumpidange.  

Hal tersebut menunjukan adanya keselarasan dengan apa yang menjadi 

penjelasan Sedarmayanti  dalam  Moento dkk (2019) yang mengatakan bahwa 

akuntabilitas keuangan merupakan tanggung jawab lembaga publik untuk uang 

yang disimpan oleh publik kepada pemerintah. Dalam hal ini instansi 

pemerintahan harus dapat menjelaskan bagaimana uang itu diperoleh dan dimana 

uang tersebut dibelanjakan.  

2. Transparansi 

Temuan dari hasil penelitian di Desa Pitumpidange menunjukkan bahwa  

terdapat beberapa penjelasan mengenai aspek-aspek yang peneliti dapatkan dari 

hasil penelitian dengan indikator transparansi dalam penerapan good governance 

di Desa Pitumpidange, antara lain: 

a. Keterbukaan Informasi 

Berdasarkan hasil penelitian dari semua informan yang dilakukan peneliti 

dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan good governane dengan keterbukaan 
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informasi pemerintah Desa Pitumpidange dalam sistem keterbukaan dan 

standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik yang ada di Desa 

Pitumpidange dapat terlaksana dengan baik. Mengapa tersebut dapat dikatakan 

demikian karena dalam pemerintahan yang ada sekarang di Desa Pitumpidange 

keterbukaan informasi merupakan hal yang sangat penting untuk dibangun. Dapat 

diambil sebagai contoh bagaimana suatu proses perancangan anggaran belanja 

dana desa melibatkan banyak kelompok dan masyarakat. Hal ini sehingga 

kemudian dapat menjadi bukti dan pertimbangan bahwa adanya suatu proses 

pengimplementasian keterbukaan informasi yang baik di Desa Pitumpidange. 

Hal tersebut menunjukan keselarasan dengan apa yang menjadi penjelasan 

Sedarmayanti  dalam  Moento dkk (2019) yang mengatakan bahwa keterbukaan 

informasi pada suatu sistem pemerintahan merupakan suatu proses yang  

menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses 

pelayanan publik yang ada pada instansi yang bergerak pada sektor publik. 

b. Memfasilitasi Pelaporan Masyarakat 

Berdasarkan hasil penelitian dari semua informan yang dilakukan peneliti 

dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan good governance dengan aspek 

memfasilitasi pelaporan masyarakat terimplementasi dengan baik karena dianggap  

merupakan hal yang sangat penting untuk dijalankan dengan baik sesuai dengan 

aturan yang berlaku di Kantor Desa Pitumpidange. Tindakan tersebut biasanya 

dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai bagaimana tujuan dan 

manfaat kebijakan itu akan diambil.  



66 
 

 
 

Hal tersebut juga kemudian dianggap menunjukan keselarasan dengan apa 

yang menjadi penjelasan Sedarmayanti  dalam  Moento dkk (2019) yang 

mengatakan bahwa transparansi memberikan ruang pelaporan maupun penyebaran 

informasi terhadap tindakan penyimpangan aparatur pemerintah dalam kegiatan 

pelayanan publik, serta dapat memfasilitasi  pertanyaan pertanyaan publik tentang 

berbagai kebijakan dan pelayanan pelayanan publik. 

3. Partisipatif 

Temuan dari hasil penelitian di Desa Pitumpidange menunjukkan bahwa  

terdapat beberapa penjelasan mengenai aspek-aspek yang peneliti dapatkan dari 

hasil penelitian dengan indikator partisipatif dalam penerapan good governance di 

Desa Pitumpidange, antara lain: 

a. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan 

Berdasarkan hasil penelitian dari semua informan yang dilakukan peneliti yang 

kemudian dianalisis secara mendalam dengan data-data sekunder yang ada dapat 

disimpulkan bahwa dalam penerapan good governance dengan melibatkan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan yang ada di Desa Pitumpidange 

menjadi hal yang sangat diperlukan masyarakat dan saat ini belum sepenuhnya 

dapat terealisasi dengan maksimal. Aspek dari pelibatan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan yang diharapkan mampu membawa kekompakan 

pemerintah dan masyarakat belum mampu menjadi pendorong ide-ide baru dalam 

perumusan kebijakan kebijakan pemerintah desa dalam  menyelesaikan masalah 

publik yang ada di Desa Pitumpidange.  
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Hal tersebut menunjukan keselarasan dengan apa yang menjadi penjelasan 

Karnawati (2014) yang mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan merupakan pendorong utama yang  dilihat dari bagaimana 

masyarakat menyalurkan pendapat mereka sebagai masukan  atau gagasan ide-ide 

terhadap suatu pengambilan keputusan pada sebuah instansi yang bergerak pada 

sektor publik. 

b. Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan 

Berdasarkan hasil penelitian dari semua informan yang dilakukan peneliti 

dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan good governance dengan aspek 

keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pitumpidange 

belum terealisasi dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih kurangnya 

masyarakat yang ikut serta dalam proses musyawarah ataupun pengambilan 

keputusan yang ada di Desa Pitumpidange. 

Hal tersebut menunjukan keselarasan dengan apa yang menjadi penjelasan 

Karnawati (2014) yang mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan aktif berpartisipasi dalam memberikan sumbangan 

baik dalam bentuk tenaga kerja, materi, atau bentuk lainnya yang sepadan dengan 

manfaat yang akan diterima oleh masyarakat itu sendiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai penerapan good governance 

dengan prinsip akuntabilitas yang ada di Desa Pitumpidange, Kecamatan 

Libureng, Kabupaten Bone, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan good governance dengan prinsip akuntabilitas yang ada di Desa 

Pitumpidange, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone berjalan dengan baik. 

Hal tersebut dilihat dari aspek akuntabilitas yang berimplementasi pada 

akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas keuangan yang masing-masing 

berbicara mengenai kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung 

jawaban pemerintahan yang ada di Desa Pitumpidange. 

2. Penerapan good governance dengan prinsip transparansi  yang ada di Desa 

Pitumpidange, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone didasarkan dari sub 

indikator transparansi. Yaitu keterbukaan informasi dan memfasilitasi 

pelaporan masyarakat yang ada di desa pitumpidange terealisasi dengan baik. 

Hal tersebut dibuktikan dengan  pemerintah memberikan penjelasan 

mengenai tujuan dan manfaat suatu kebijakan yang diambil. 

3. Penerapan good governance dengan prinsip partisipatif  yang ada di Desa 

Pitumpidange, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone belum terlaksana 

dengan baik. Hal tersebut dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan dan keterlibatan masyarakat dalam proses 

pembangunan masih kurang. 
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B. Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan diatas ada beberapa saran dari peneliti agar 

menjadi sumber rujukan ke pemerintah Desa Pitumpidange. Yaitu  

mempertahankan serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang sudah 

berjalan dengan baik agar lebih maksimal dalam penerapan good governance. 

Terkait dengan partisipatif masyarakat yang belum terealisasi dengan baik,  

pemerintah desa dan masyarakat harus kompak dalam kerjasama, pengambilan 

keputusan dan proses pembangunan. Pada proses pengambilan keputusan, 

pemerintah desa diharapkan mampu melibatkan masyarakat lebih optimal 

begitupun dengan proses pembangunan. 



70 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Amanatum, D. S. (2019). Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul Dalam 

Mewujudkan Good governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi 

Desa. 3(1). 

Apriyanto Moha. (2016). Penerapan Prinsip Good governance Dalam Tata Kelola 

Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Ilmiah 

Hukum, 1–15. 

Beriansyah, A., & Maulana, R. Y. (2020). Pelatihan Penguatan Tata Kelola 

Pemerintahan Desa Melalui Konsep Smart Village Goverment Di Kecamatan 

Jambi Luar Kota. RAMBIDEUN: Jurnal Pengabdian,3(2), 21–25.  

Dianingrum, S. (2019). Implementasi Good governance Dalam Pengelolaan Dana 

Desa Dengan Presektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik 

Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 2(1). 

Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good 

governance. Litbang Sukowati, 2, 89–105. 

Hariri, A. (2019). Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas 

Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

Jurnal Ilmiah Hukum, 26(2), 253. https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7799 

Hasjimzoem, Y.(2014). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. 8(3), 463–476. 

Karnawati, E. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. 

Widyaiswara Madya. https://diklat.semarangkota.go.id/post/partisipasi-

masyarakat-dalam-pembangunan-ir-enny-karnawati-msi 

Kusnendar, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa 

Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. DINAMIKA: Jurnal 

Ilmiah Administrasi Negara, 5(3), 1–8. 

Moento, P. A., Firman, & Yusuf, A. P. (2019). Good governance Dalam 

Pemerintahan. Ejournal.Unmus.Ac.Id/Index.Php/Fisip, 2, 10–16. 

Mukhlis, A. (2015). Implementasi Prinsip Good governance Di Pemerintahan 

Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh 

Kabupaten Sragen). 

Pongantung, M. C., Dengo, S., & Mambo, R. (2021). Manajemen Strategis 

Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa 

Motoling Dua Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal 

Administrasi Publik, 7(103). 

Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2009). Dinamika Good governance di Tingkat 



71 
 

 
 

Desa. 489–498. 

Presiden Republik Indonesai. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. 

Presiden Republik Indonesai. (2004). UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Presiden Republik Indonesai. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa. In Presiden RI.  

Sedarmayanti. (2012). Good governance. Mandar Maju. 

Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good 

governance di Desa Kalibelo Kabuparen Kediri. Ilmu Sosial Dan Ilmu 

Politik. 

Roidy Rosyanfikri. (2020). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance 

Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa . 36–45. 

Rustiarini, N.(2016). Good governance dalam Pengelolaan Dana Desa. 1–18. 

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta, 

cv. 

Suharto, D. G. (2018). Analisis Good governance Dalam Pengelolaan Keuangan. 

50–66. 

Zainudin, A. (2016). Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. 1(6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



72 
 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 

 

 

 



73 
 

 
 

LAMPIRAN 1. KELENGKAPAN PERSURATAN PENELITIAN 

1. Surat permohonan izin penelitian 

 

 



74 
 

 
 

2. Surat Izin Penelitian DPMPTSP Kabupaten Bone 

 



75 
 

 
 

3. Surat Penelitian DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan 

 



76 
 

 
 

4. Surat Izin Penelitian Desa 

 

 



77 
 

 
 

 

LAMPIRAN 2. DOKUMENTASI WAWANCARA 

1. Wawancara dengan Kepala Desa Pitumpidange 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 
 

2. Wawancara  dengan Sekretaris Desa Pitumpidange 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 
 

3. Wawancara dengan Kasi Pelayanan dan BPD Desa Pitumpidange 

 

 
 

 

 

 
 



80 
 

 
 

4. Wawancara dengan Masyarakat dan Karang Taruna Desa Pitumpidange 

 

 
 

 

 

 



81 
 

 
 

LAMPIRAN 3. DOKUMENTASI PENDUKUNG 

1. RKP Desa Pitumpidange  

 
 

 

 



82 
 

 
 

2. Papan informasi APBDes 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 
 

LAMPIRAN 4. DATA OBSERVASI AWAL 

1. Undangan Musrembang Desa 

  

 

 



84 
 

 
 

2. Daftar hadir musrembang 

 

 

 

 



85 
 

 
 

3. Dokumentasi kegiatan Musrembang Desa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 
 

 



87 
 

 
 

 



88 
 

 
 

 



89 
 

 
 

 



90 
 

 
 

 



91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Achmad Renaldy Alfaridzi, lahir di Ujung 

Pandang pada tanggal 21 Juni 1998. Anak 

kedua dari pasangan Ayah Muliadi dan Ibu 

Jumrana. Penulis menyelesaikan pendidikan 

sekolah dasar di SDN 183 Pitumpidange 

pada tahun 2010. Pada tahun itu juga penulis 

melanjutkan pendidikan di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Libureng hingga tamat 

pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan  pendidikan Di Sekolah Menengah Atas 

Negeri (SMAN) 1 Libureng Kabupaten Bone dengan mengambil program Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) lulus pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 

penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengambil program studi ilmu 

Administrasi Negara.  Pada tahun 2023 ini akan mengantarkan penulis untuk 

meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dengan menyusun karya ilmiah dengan judul 

“Penerapan Good Governance di Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone” 

 


