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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kemajuan pola pikir masyarakat dan pertumbuhan proses demokrasi sebagai 

sistem politik dan kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dianut oleh 

kebanyakan negara bangsa saat ini, telah mendorong pada terjadinya  formulasi 

kekuasaan yang semula cenderung otoriter dan mengenyampingkan kepentingan 

rakyat, secara perlahan membuat kedaulatan rakyat mulai membalikkan fakta 

hegemoni kekuasaan pemerintah kepada kekuasaan rakyat, pemerintah yang 

hendak nyaman dengan kekuasaannya terpaksa atau tidak harus memperhatikan 

aspirasi dan kepentingan rakyat dengan program dan kinerja yang transparan, 

profesional, dan akuntabel.  

Dalam kaitan itu reformasi bangsa Indonesia yang diusung kalangan 

mahasiswa, telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan 

untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung 

kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktikkan prinsip good 

governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan 

perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu 

menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan kebutuhan dasar yang 

diharapkan masyarakat (Sedarmayanti, 2003: 2). 

Tuntutan tersebut setidaknya didasari oleh adanya fenomena menurunnya 

kualitas moral bangsa yang diindikasikan oleh membudayanya praktek korupsi, 

kolusi dan nepotisme (KKN), lemahnya penegakan hukum, lemahnya komitmen 

dan kinerja aparatur pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, 

menyebabkan bangsa Indonesia mengalami  krisis multidimensi sejak 1997 yang 

hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian secara tuntas 

(Megawangi, 2004: 3). Dalam kaitan ini Mardiasmo (2004: 1) menjelaskan bahwa 

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda bangsa Indonesia 

memberikan dampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan 
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kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah 

membawa dampak yang luar biasa  pada tingkat kemiskinan, namun di sisi 

yang lain, krisis tersebut dapat juga memberi “berkah tersembunyi” 

(blessing in disguised) bagi upaya peningkatan tarap hidup seluruh rakyat 

Indonesia di masa yang akan datang. Mengapa? Karena krisis yang dialami 

tersebut, telah mendorong terjadinya reformasi total bagi kehidupan bangsa 

Indonesia.  
 

Tema sentral reformasi adalah mewujudkan masyarakat madani, terciptanya 

good governance, dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. 

Di samping itu, reformasi juga telah memunculkan sikap keterbukaan dan 

fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial, sehingga mempermudah 

proses pembangunan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk 

pembaruan paradigma di berbagai bidang kehidupan (Mardiasmo, 2004).   

Isu good governance dan demokrasi memasuki arena perdebatan 

pembangunan di Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut 

perubahan-perubahan di sisi pemerintah maupun di sisi warga. Ke depan 

pemerintah dan pemimpin politik diharapkan menjadi lebih demokratis, efisien 

dalam penggunaan sumber daya publik, efektif menjalankan  fungsi pelayanan 

publik, lebih tanggap serta mampu menyusun kebijakan, program dan hukum 

yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan sosial. Sejalan dengan harapan itu, 

warga juga diharapkan untuk menjadi warga yang memiliki kesadaran akan hak 

dan kewajibannya, lebih terinformasi, memiliki solidaritas terhadap sesama, 

bersedia berpatisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan publik, memiliki 

kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan institusi publik lainnya, 

tidak apatis, serta tidak mementingkan diri sendiri.  

Governance (kepemerintahan) merupakan suatu mekanisme atau tata cara 

penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah bersama warga masyarakat dalam  

mengatur sumber daya publik dan memecahkan masalah-masalah publik yang 

dihadapi. Ini berarti kerja sama dan sinergi antara pemerintah sektor swasta dan 

masyarakat (civil society) dalam pengelolaan sumber daya publik perlu mendapat 

perhatian dan menjadi tanggung jawab bersama, karena itu pemerintah harus bisa 

mendorong dan memfasilitasi terciptanya lingkungan yang kondusif bagi 
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terbangunnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam proses pembangunan 

(Sumarto, 2009: 1).  

Jadi pemerintah dalam hal ini lebih sebagai fasilitator yang mendorong dan 

mengarahkan masyarakat (civil society) dan sektor swasta untuk ikut serta secara 

aktif dalam proses pembangunan, mulai dari perumusan visi, perencanaan, serta 

pelaksanaannya, seperti dalam hal bagaimana masyarakat ikut memikirkan dan 

berpartisipasi aktif merumuskan sistem pendidikan, pembangunan ekonomi, 

pemberdayaan masyarakat, penataan ruang, tatakelola lingkungan, penciptaan 

kedamaian dan penegakan hukum di laksanakan secara partisipatif, terbaik dan 

bertanggung jawab oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan begitu masyarakat 

akan ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pencapaian tujuan 

pembangunan. Karena itu Governance menuntut redefinisi peran negara 

(pemerintah), sekaligus juga redefinisi pada peran warga (civil society). Jadi ada 

tuntutan besar pada warga, antara lain untuk ikut berperanserta dalam 

pembangunan dan memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Sumarto, 

2009:1).   

Bersamaan dengan kompetisi dunia menumbuhkan kembali semangat 

demokratisasi, pengalaman sejarah mengajak bangsa Indonesia mencoba 

menggunakan “Demokrasi Terbuka” sejak tahun 1998 yang merupakan 

momentum baru dalam sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan 

dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

(UUD NRI 1945), dan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang 

kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah.  

Atas dasar UU tersebut maka daerah diberikan kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan daerahnya sesuai asas otonomi dan tugas 

pembantuan dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia, agar daerah bisa 

lebih memacu diri dalam proses percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat, 

penciptaan daya saing daerah dan pertumbuhan proses demokratisasi.  

Dalam suasana otonomi daerah proses demokratisasi ternyata masih juga 

diwarnai perilaku masyarakat yang cenderung pada fragmentasi kepentingan 
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politik yang bersifat sesaat, demikian halnya penyelenggaraan kepemerintahan 

daerah masih sering diperhadapkan dengan mental dan perilaku aparatur yang 

kurang baik seperti KKN, kurang responsif dan transparan, kurang kerja sama 

dengan civil society, dll.   

Sejumlah penelitian memberi pesan jelas mengenai kian lebarnya 

kesenjangan antara rakyat biasa, terutama kaum miskin dengan lembaga-lembaga 

yang mempengaruhi kehidupan mereka, khususnya pemerintah. Penelitian yang 

dilakukan Commonwealth Foundation (1999) di lebih dari 40 negara menemukan 

bahwa korupsi merajalela, respon terhadap kebutuhan rakyat miskin sangat 

kurang dan tidak ada partisipasi atau hubungan antara pemerintah dengan warga 

negara biasa. Bukti empiris ini menunjukkan bahwa semakin banyak perhatian 

harus diberikan pada cara-cara meningkatkan akuntabilitas dan daya respon 

pemerintah melalui perubahan desain kelembagaan dan pemberdayaan struktur 

dan aparatur pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu berdasarkan 

penelitian partisipatoris di 23 Negara menunjukkan hal yang sama, laporan Bank 

Dunia, World Development Report (2000), misalnya, menyajikan paparan 

mengenai Voices of the Poor (suara-suara orang miskin) yang menemukan bahwa 

sebagian besar rakyat miskin di berbagai belahan dunia memandang institusi-

institusi besar, terutama lembaga-lembaga negara, sangat berjarak, tidak 

bertanggungjawab, dan korup.  http://www.kemsos.go.id/modules.php. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kemauan untuk mewujudkan 

kepemerintahan daerah yang baik dan pertumbuhan proses demokratisasi saja 

tidak cukup, tanpa dibarengi dengan  penguatan kapasitas, integritas dan kualitas 

sumber daya manusia,  baik pada tataran aparatur pemerintah daerah maupun 

masyarakat (civil society), agar ke depan harapan untuk terciptanya pemerintahan 

daerah yang demokratis dapat diwujudkan melalui pengembangan budaya 

demokrasi  yang berbasis pada nilai-nilai hukum, sosial budaya dan Pancasila.   

Haryono dalam buku Seri Demokrasi ke-5 (2007: 28) menjelaskan bahwa;  

Pendidikan demokrasi idealnya tidak sebatas membahas tentang 

pengetahuan dan ketrampilan berdemokrasi, melainkan bagaimana 

merangsang komponen bangsa konsisten dengan nilai-nilai hukum, 

kejujuran, hak asasi manusia,  kesetaraan, keadilan dan pengabdian. Jadi 

http://www.kemsos.go.id/modules.php
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demokrasi  merupakan bagian dari proses memanusiakan manusia, sehingga 

bagi mereka yang mengusung demokrasi tapi tidak  memanusiakan orang 

lain jelas melangggar kaidah demokrasi dan kita mudah larut dalam politik 

fragmentasi. 

 

Salah satu upaya yang dapat ditempuh bagi perbaikan dan penguatan tatanan 

kehidupan bangsa yang baik dan demokratis, adalah melalui pendidikan 

kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan menempati posisi yang amat 

penting dan strategis karena PKn merupakan suatu program pendindikan yang 

dirancang untuk mengemban misi membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai 

upaya sadar dalam “nation and caracter building,” dengan tujuan terwujudnya 

partisipasi penuh nalar dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik warga 

negara yang taat pada nilai-nilai dan prinsip demokrasi konstitusional Indonesia 

(Winataputra & Budimansyah, 2007: 1). Misi dan tujuan tersebut seterusnya 

dikembangkan bersama secara kolaboratif oleh sekolah, orang tua, masyarakat 

dan pemerintah dalam domain kurikuler, akademik, dan sosial kultural yang 

diorganisasi secara lintas bidang keilmuan di mana isi dan prosesnya dikaitkan 

dengan kehidupan nyata, yang difasilitasi melalui proses pembelajaran yang 

bersifat demokratis dan partisipatif.  

Jadi pihak sekolah, orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam hal ini 

tidak dapat diletakan dalam dua kutub yang terpisah dengan siswa dan mahasiswa 

sebagai generasi muda di sisi yang lain, tetapi harus diletakan dalam kedudukan 

yang sama sebagai warga negara yang saling mengisi dan menguatkan dalam 

memanifestasi karakter-karakter positif kewarganegaraan. Secara spesifik domain 

kurikuler dan akademik PKn lebih banyak diperankan oleh pihak sekolah/dunia 

kampus dan tentunya dengan selalu mempertimbangkan dinamika kehidupan 

sosial yang berkembang, intinya di sini adalah transfer pengetahuan dan nilai 

untuk membentuk kompetensi warga negara, sementara domain sosial kultural 

PKn lebih banyak menemukan ruang gerak untuk tumbuh dan berkembang pada 

peran orang tua, masyarakat dan terlebih pemerintah, intinya adalah lebih pada 

value aktion, tindakan dan keterampilan untuk mengekspresikan dan mewujudkan 

nilai-nilai atau akhlak kewarganegaraan (civic virtu), rasa tanggung jawab warga 

negara (civic responsibility), pola-pola hubungan kerja sama warga negara (civic 
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disposition) dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat dan dalam 

penatakelolaan pemerintahan.    

Dalam konteks ini maka pendidikan kewarganegraan akan berkontribusi 

positif bagi pembentukan civic governance, di mana perannya saat ini semakin 

terasa diperlukan bersamaan dengan adanya kompleksitas problem kehidupan 

bangsa yang menyertai perubahan sistem pemerintahan sentralistik ke 

desentralistik yang menghendaki diwujudkannya tatakelola kepemerintahan 

daerah yang baik dan demokratis dengan tingkat partisipasi masyarakat yang 

tinggi penuh nalar dan bertanggung jawab, namun pada tataran implementasi 

fenomenanya memberikan isyarat bahwa kinerja aparatur dan peran civil society 

dalam penyelenggaraan kepemerintahan daerah belum memberikan harapan yang 

menggembirakan.  

Karena fokus penelitian ini adalah good governance dan pengembangan 

budaya demokrasi dalam setting kinerja aparatur dan peran civil society sehingga 

peneliti memandang bahwa studi PKn baik dalam posisi atau domain kurkuler, 

akademik dan terlebih pada domain sosial kultural PKn menjadi sangat penting 

bagi kajian permasalahan dalam penelitian ini, agar urgensi PKn tidak berhenti 

sebatas pada dunia persekolahan atau dunia kampus, tetapi misi yang diusung 

PKn harus pula menyentuh dan mewujud dalam gerakan civil society dan kinerja 

aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan daerah untuk senantiasa 

memanifestasi karakter kewarganegaraan yang baik dan unggul, sehingga PKn 

yang diorgnaisasi secara lintas bidang keilmuan, dikembangkan secara 

kolaboratif, dan dipasilitasi dengan proses pembelajaran yang bersifat partisipatif 

dan demokratis dapat tumbuh, berkembang dan diusung oleh semua pihak dalam 

berbagai ruang dan dimensi. 

Selanjutnya untuk lebih mempertegas gagasan yang melandasi penulisan 

disertasi ini dipandang perlu diketengahkan dua konseptual problem yakni 

tantangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, dan menggugat 

peran civil societ, adalah sebagai berikut. 
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1. Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah  

Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah telah membawa angin segar bagi proses perubahan kehidupan masyarakat 

dan tatakelola pemerintahan daerah yang baik dan demokratis. Salah satu ciri 

kepemerintahan yang baik dan demokratis adalah melakukan desentralisasi yang 

memberikan kewenangan kepada rakyat daerah untuk mengatur urusan rumah 

tangga daerahnya, mengelola sumber daya daerah dan mengatasi masalah-masalah 

yang dihadapi komunitas daerah berdasarkan prakarsa dan inisiatifnya sendiri.  

Edi Suharto menjelaskan desentralisasi membawa angin segar bagi 

tumbuhnya demokrasi dan partisipasi warga dalam segenap aktivitas 

pembangunan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesetaraan antar 

golongan, memperluas keadilan sosial dan memperbaiki kualitas kehidupan rakyat 

banyak. Namun dalam kenyataannya, suara-suara yang terdengar dari realisasi 

desentralisasi itu tidak terlalu memuaskan. Umumnya, argumentasi pesimis 

menyatakan bahwa desentralisasi hanya memperkuat elit-elit lokal, menyuburkan 

primordialisme, „men-daerahkan KKN‟ dan „meng-KKN-kan daerah. Bahkan 

argumentasi yang lebih pesimis lagi menyatakan bahwa desentralisasi menyulut 

disintegrasi bangsa. http://www.kemsos.go.id/modules.php. 

Oleh karena itu dengan adanya dinamika perubahan sosial-ekonomi dan 

kemajuan ilmu pengetahuan masyarakat dewasa ini maka amatlah tepat jika  good 

governance menjadi sebuah isu sentral yang cukup mengemuka dalam 

pengelolaan administrasi publik. Berbagai kebijakan pemerintah hampir tak 

pernah luput dari sorotan dan diskursus publik. Keadaan ini secara tidak langsung 

telah ikut mendorong upaya ke arah perwujudan tata kelola administrasi 

pemerintahan yang baik agar mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan 

pelaksanaan tugas dan fungsi  penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan, 

dengan mempraktikkan prinsip-prinsip good governance (Sedarmayanti, 2003: 4).  

Sistem pemerintahan yang demokratis pada esensinya adalah suatu sistem 

kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan dilakukan untuk 

kepentingan rakyat. Dengan demikian sumber otoritas dan kewenangan mengatur 

pemerintahan berasal dari rakyat, jadi rakyatlah yang menjadi sentrumnya, dan 

http://www.kemsos.go.id/modules.php
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solusi terbaiknya adalah desentralisasi. Desentralisasi yang memberikan peran 

otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah merupakan penekanan 

perubahan paradigma dalam tata kepemerintahan daerah yang baik (good 

governance).  

Kondisi tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan yang 

menekankan perlu adanya kemampuan suatu daerah dalam menetapkan strategi 

tepat mengelola sumber daya daerah dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya. Daerah harus mampu mengeksplorasi dan mengetahui potensi 

yang perlu dikembangkan bagi kepentingan daerah. Menurut Muhaimin Iskandar 

(Menakertrans) dalam (Harian Merdeka, 3-12-2012) 

Setiap daerah dituntut menciptakan iklim usaha yang kondunif yang dapat 

menciptakan ide-ide baru, perbaikan-perbaikan yang dapat mendorong 

tumbuhnya usaha-usaha baru, lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan. 

Saat ini, ada lima belas hambatan menciptakan iklim ekonomi yang 

kondunsif di Indonesia. Antara lain; birokrasi yang tidak efisien, 

keterbatasan infrastruktur, ketidakstabilan kebijakan, korupsi, dan akses ke 

sumber dana. Selain itu beberapa kelemahan yang ada dalam meningkatkan 

daya saing daerah juga dapat disebabkan belum adanya profesionalisme, 

keterbatasan kemampuan SDM dalam menetapkan strategi bersaing, 

lemahnya koordinasi, sinergi dan kerja sama di antara pemerintah, sektor 

swasta, lembaga nonpemerintah, di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota, 

infrastruktur yang tidak mendukung potensi daerah, minimnya kerja sama 

antara daerah serta arah dan kebijakan pembangunan yang cenderung “ego 

daerah”. 

 

Karena itu upaya yang dilakukan pemerintah daerah harus lebih konkrit dan 

terukur, dan ukuran keberhasilannya Menurut Muhaimin adalah meningkatnya 

laju pertumbuhan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat dan dinamisasi 

kehidupan sosial dari waktu-ke waktu.  

Dalam pengamatan peneliti, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa apa yang 

disampaikan Menakertrans tersebut fenomenanya nampak terjadi dalam 

implementasi otonomi daerah di Maluku. Kuatnya semangat perubahan yang di 

bawah otonomi daerah yang menghendaki kesiapan pemerintah daerah dan 

masyarakat (civil society) dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi 

dan mengelola sumber daya daerah secara optimal, sinergis, adil, transparan dan 

akuntabel untuk mencapai tingkat pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi dan 
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berkelanjutan dengan terbuka pada persaingan domestik dan global untuk 

mengantarkan daerah memiliki daya kompetetif tinggi, nampaknya belum 

dibarengi dengan kesiapan dan komitmen kuat aparatur pemerintah daerah dan 

masyarakat (civil society) dalam melakukan perubahan yang fundamental dalam 

hal tatakelola pemerintahan yang berciri good governance, serta perubahan pola 

pikir, partisipasi publik dan gerakan sosial kultural  civil society untuk mampu 

menjadi kekuatan pengimbang kebijakan publik dalam mengatur dan mengelola 

potensi sumber daya daerah untuk sebesar-besarnya bagi peningkatan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. 

Suatu kenyataan pahit bagi rakyat Maluku, dalam suasana otonomi daerah 

saat ini, Maluku masih dikategorikan sebagai provinsi termiskin ke tiga di 

Indonesia. Padahal daerah ini memiliki potensi sumber daya alam darat dan laut 

yang sangat kaya, seperti nikel, batu bara, emas, minyak bumi, cengkih, pala, 

coklat, dan hamparan lahan yang luas yang dapat dikembangkan untuk 

perkebunan, serta peternakan dan pertanian untuk penguatan ketahanan pangan 

lokal, demikian pula kekayaan laut berupa ikan, rumput laut dan panorama alam 

yang dapat dikembangkan bagi pariwisata bahari, yang kesemuanya apabila 

dikelola secara baik, maksimal dan profesional akan menjadi daya dukung yang 

sangat potensial bagi penciptaan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian daya 

saing daerah.  

Dengan adanya berbagai regulasi sebagai instrumen dan kerangka acuan 

penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan jaminan bagi keterbebasan 

masyarakat dari keterpurukan, seperti Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 

Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka mestinya kondisi 

kemiskinan semacam ini tidak boleh terjadi dan harus segera teratasi, tetapi bukan 

sebaliknya justru yang terkesan adalah birokrasi pemerintahan daerah seolah-olah 

telah dijadikan sebagai kerajaan pejabat (officialdom), suatu kerajaan yang raja-

rajanya adalah para pejabat (Thoha, 2009: 16). Sehingga tidak mengherankan 

kalau dengan posisi dan kewenangan itu, para pejabat dan elit politik lebih 

menikmati aset-aset keuangan daerah dengan cara-cara yang acapkali melawan 

hukum melalui praktik KKN, sebagai contoh kasus di masa akhir periode pertama 
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kepemimpinan Gubernur Maluku (Ralahalu dan Assegaf), tiga kepala dinas yakni, 

dinas Infokom, dinas Kesehatan, dan dinas Sosial, demikian juga mantan 

Walikota Ambon (JP) harus mendekam di dalam penjara karena kasus korupsi.   

Narayan dkk,  memaparkan hasil kesimpulan riset penelitian partisipatoris di 

23 negara, laporan Bank Dunia, World Development Report (2000) bahwa 

menurut sudut pandang rakyat miskin di berbagai belahan dunia, krisis sedang 

terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Walaupun ada begitu banyak 

institusi yang berperan penting dalam kehidupan rakyat miskin, kaum miskin 

tersebut tetap tersisih dari peluang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. 

Lembaga-lembaga negara, entah itu yang diwakili oleh kementerian-kementerian 

di tingkat pusat ataupun pemerintah-pemerintah daerah, seringkali tidak responsif 

atau tak bertanggungjawab terhadap rakyat miskin; lebih dari itu, laporan tersebut 

juga membeberkan arogansi dan penghinaan yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga negara terhadap rakyat miskin. Celakanya, rakyat miskin tak menemukan 

jalan lain kecuali menjadi korban ketidakadilan, kriminalitas, penyalahgunaan 

kekuasaan, dan korupsi yang dilakukan oleh institusi-institusi tersebut. Tak heran, 

kaum lelaki dan perempuan miskin tidak percaya pada institusi-isntitusi negara, 

meskipun mereka mengakui masih ingin bermitra dengan lembaga-lembaga itu 

berdasarkan aturan-aturan main yang lebih adil (Gaventa, 2005: 2-3). 

http://www.kemsos.go.id/modules.php 

Sungguh ironis tentunya hal tersebut ketika asas desentralisasi memberikan 

kewenangan kepada daerah, yang diharapkan dengan perluasan kewenangan itu 

dapat tercipta apa yang disebut local accountability dan local responsiveness 

(Smith dalam Syukri, 2009), yakni meningkatnya kemampuan pemerintah daerah 

dalam memerhatikan hak-hak dari komunitasnya serta meningkatnya 

kepercaayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.   

Bila dilihat dari ide perluasan otonomi daerah tersebut dari perspektif 

hubungan negara-rakyat atau hubungan pemerintah-rakyat, maka dapat dikatakan 

bahwa salah satu tujuan utama dari perluasan otonomi daerah adalah membuka 

akses yang lebih besar kepada masyarakat sipil (civil society) untuk berpartisipasi, 

baik pada proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Proses 

http://www.kemsos.go.id/modules.php
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administrasi birokrasi dalam pelayanan publik yang panjang dan berbelit-belit 

yang pernah terjadi selama ini, mestinya sudah harus mengalami perubahan ke 

arah pelayanan yang berkualitas, mudah, cepat, adil, biaya murah dan tidak 

diskriminatif sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009  Tentang Pelayanan Publik.  

Atas dasar tersebut maka pemerintah daerah Provinsi Maluku dan 

pemerintah daerah Kota Ambon sudah sepatutnya untuk segera melakukan 

reorientasi dan perenungan kembali sitem manajemen penatakelolaan 

kepemerintahan daerah dalam hal pengaturan dan pengelolaan sumber daya 

daerah, pelayanan publik dan pembangunan yang berbasis kinerja profesional, 

transparan dan akuntabel. Di samping itu energizing birokrasi dan civil society 

perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan salah satunya adalah dengan 

menyokong gerakan pendidikan kewarganegaraan.   

Fanar Syukri (2009: xviii) menjelaskan bahwa beberapa pemerintahan 

daerah pada era otonomi ini bahkan telah berusaha untuk menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 yang dikhususkan untuk bisa memberikan 

pelayanan publik yang sesuai dengan standar mutu layanan yang ditetapkan. 

Menurutnya penerapan SMM ISO 9001 ini ternyata telah meningkatkan 

kepercayaan publik kepada pemerintah. Selain itu, penerapan SMM yang diyakini 

telah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersangkutaan 

dengan semakin menariknya iklim investasi dan peluang berinvestasi di daerah. 

Hal ini barangkali penting untuk memberikan suatu pijakan, menjadi panduan 

operasional bagi pemerintahan daerah untuk memberdayakan aparat birokrasinya 

dalam memberikan layanan yang bermutu bagi masyarakat.   

Muhammad dalam buku Governace Reform di Indonesia (2009: 114) 

menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh para penyelenggara pemerintahan 

adalah menemukan jalan yang menghubungkan warga negara dengan public 

sector decision seperti membangun kembali tingkat kepercayaan (level of trust) 

dan memperkuat social capital. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah 

mengubah paradigma sistem politik yang memisahkan kekuasaan, peran, 

tanggung jawab dan kewajiban menuju terintegrasinya warga negara ke dalam 

semua aspek governance. Paradigma tradisional hanya memberikan saluran 
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kepada warga negara untuk berhubungaan dengan pemerintah melalui politik 

pemilihan umum, public opinion polls, survey kepuasan pelanggan, public 

hearing, kegiatan kelompok yang terorganisir, dan kontak individual, yang pada 

umumnya pasif dan episodic.  

Paradigma alternatif menurut Berry, Portney and Thompson dalam 

Muhammad (2009: 114) mengehendaki warga negara harus memainkan peran 

yang signifikan dalam merumuskan visi strategis. Sebagai contoh misalnya dalam 

pelibatan warga pada level komunikasi ke dalam berbagai kegiatan mulai dari 

pembuatan rencana strategis dan penetapan visi tentang bagaimana seharusnya 

pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dilaksanakan, bagaimana tata-

guna tanah dan tempat rekreasi diatur. Administrator, elected official, dan 

pimpinan komunitas mendapati bahwa partisipasi warga komunitas yang 

terlembaga dalam proses perumusan kebijakan menghasilkan warga yang lebih 

well-informed dan partisipatif. Hal ini semua menurut Fadel akan mudah 

diwujudkan jika pemerintah daerah mampu mengembangkan kapabilitas dinamis 

organisasi dan collaborative management.   

 

2. Menggugat Peran Civil Society 

Kebijakan desentralisasi di Indonesia menempatkan masyarakat sebagai 

pilar utama pemerintahan daerah. Tujuan ideal yang dikandung oleh kebijakan 

tersebut adalah terselenggaranya pemerintahan daerah secara partisipatif dan 

menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, sebagaimana tertuang dalam 

penjelasan umum UU No. 22 Tahun 1999 yang menyebutkan empat tujuan yang 

hendak dicapai, yakni: memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan 

kreativitas masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan 

mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Selanjutnya dalam penjelasan umum 

UU No. 32 Tahun 2004,  menegaskan bahwa pemerintahan daerah diarahkan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.  

Bersamaan dengan semangat desentralisasi tersebut maka pertumbuhan 

organisasi civil society dalam beberapa tahun terakhir ini di Indonesia, tak 
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terkecuali di kota Ambon Maluku telah mewarnai dinamika kehidupan bangsa, 

sebagai bagian dari bentuk kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam 

mengusung proses demokratisasi dan mengawal proses pelaksanaan 

pembangunan. Jadi peran dan kemandirian civil society dalam hal ini menjadi 

mutlak diperlukan sebagaimana ditegaskan Cohen dalam (Hikam, 1999),  

civil society yang mandiri merupakan suatu entitas yang keberadaannya 

mampu menerobos  batas-batas kelas serta memiliki kapasitas politik yang 

cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan pengimbang (balancing 

froces) dari kecenderungan-kecenderungan intervensionis negara. 
 

Sementara itu Chazan dalam (Triwibowo, 2006) menjelaskan;  

Civil society adalah kelompok-kelompok sosial yang bisa berfungsi sebagai 

pengerem kekuasaan negara (sehingga dengan sendirinya bersebrangan 

dengan negara), sebagai perantara yang budiman antara kepentingan negara 

dan aspirasi lokal, atau sebagai rangkaian kelembagaan sosial yang saling 

berinteraksi antar sesamanya dalam suatu struktur formal yang bisa 

memfasilitasi atau menghambat tata kelola negara. 

 

Dengan mengacu pada perspektif Cohen, Hikam (1999) menjelaskan bahwa 

civil society  merupakan kelompok-kelompok organisasi warga negara  yang 

bersifat mandiri, suka rela dan bebas yang terdorong untuk ikut aktif berperan di 

ruang publik dalam wacana dan berbagai hal berkenaan dengan problem sosial 

kemasyarakatan pada umumnya. Secara bersamaan civil society juga dipercaya 

mampu melahirkan kekuatan kritis reflektif (reflective forces) di dalam 

masyarakat untuk menangkal atau memperkecil tingkat konflik internal akibat dari 

proses formasi sosial modern. Jadi civil society merupakan basis bagi civic culture 

yang mampu menghimpun basis kepercayaan sosial (social trust) yang tinggi di 

kalangan masyarakat serta dukungan yang luas terhadap praktik-praktik dan 

kelembagaan demokrasi (Allmon dan Verba dalam Triwibowo, 2006). 

Perspektif ideal yang diharapkan dari keberadaan civil society seperti yang 

diuraikan di atas, mungkin yang menjadi obsesi bagi komponen warga masyarakat 

Kota Ambon Maluku untuk ikut serta bergabung dan membentuk perserikatan-

perserikatan sukarela, organisasi-organisasi kemasyarakatan, keagamaan, 

kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), forum komunikasi, forum 
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silaturahin, paguyuban dan lain sebagainya yang saat ini tumbuh dan berkembang 

di Kota Ambon Maluku.  

Kalau dicermati, aktor-aktor organisasi civil society yang ada di Kota 

Ambon Maluku kebanyakan berasal dari kalangan muda (usia produktif) dengan 

beragam latar belakang sosial kultural dan pendidikan pada umumnya sarjana 

(S1), namun kebanyakan dari mereka belum memiliki penghasilan yang tetap. 

Keberadaan dan gerakan aksi-aksi sosial organisasi civil society yang ada memang 

diakui telah ikut menyemangati proses demokratisasi, setidaknya kemampuan 

mereka dalam mengadvokasi dan menggerakkan massa telah ikut membuat para 

pihak dan pejabat-pejabat penyelenggara pelayanan publik untuk berhati-hati 

dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, terutama yang 

bersentuhan dengan hak-hak sosial dan hak-hak politik warga masyarakat. 

Namun demikian secara umum fenomena menunjukkan indikasi bahwa 

peran dan posisi tawar mereka di ruang-ruang publik belum maksimal dan efektif 

dalam mendorong upaya perwujudan pelaksanaan kepemerintahan daerah yang 

baik (good governance) dan proses demokratisasi etik yang berlandaskan hukum 

dan nilai-nilai kesederajatan. Hal ini dapat diduga, setidaknya karena boleh jadi; 

1) ideologi organisasi dan tingkat pemahaman aktor terhadap ideologi organisasi 

yang mungkin masih lemah; 2) adanya kemungkinan budaya masyarakat yang 

apatis; 3) organisasi civil society yang boleh jadi tidak mandiri dalam pembiayaan; 

4) mungkin karena kerja sama dan konsolidasi antar organisasi lemah dan; 5) bisa 

jadi karena sikap dan perilaku yang kurang baik. Karena itu diperlukan kajian dan 

penelitian agar keberadaan dan peran signifikan  civil society di Kota Ambon 

Maluku tidak kehilangan substansinya terhadap sebuah proses demokratisasi dan 

pelaksanaan good governance di daerah Maluku.    

Cohen, Arato, Putnam, berpendapat bahwa civil society yang solid dan 

dinamis (dense and vibrant civil society) akan merupakan pilar utama bagi proses 

demokrasi. Sebaliknya Schmitter melihat bahwa civil society yang kuat namun 

tersegmentasi secara eksklusif berdasarkan perbedaan budaya, etnik, dan bahasa 

bisa menghambat konsolidasi demokrasi (Triwibowo, 2006). Lebih lanjut 

Triwibowo menjelaskan bahwa; 
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Civil society bisa saja berperan mendorong terbentuknya ruang-ruang publik 

(public sphares) bagi dialog dan kerja sama antar warga negara, serta 

berfungsinya hukum dan pengakuan hak-hak sipil maupun politik warga, 

serta elemen-elemen demokrasi lainnya.  

 

Jadi dibutuhkan lebih dari sekedar aktivisme civil society untuk 

mewujudkan demokrasi bermakna, yaitu suatu tatanan di mana masyarakat secara 

luas mempunyai kesempatan dan kapasitas untuk menggunakan serta 

memperbaiki prinsip-prinsip dan kelembagaan demokrasi yang telah ada dengan 

jalan mempengaruhi, mengendalikan, dan berperan serta secara setara serta damai 

dalam tata kelola dan pengaturan sektor-sektor kehidupan yang penting dalam 

masyarakat.   

Tornquist (DEMOS, 2005) saat menilai peran kelompok-kelompok civil 

society dalam kondisi demokrasi di Indonesia pasca-Orde Baru menyimpulkan 

bahwa „grassroots activists foster but limit democratisation (while) intermediary 

cause-oriented groups serve but do not anchor democracy’. Menurutnya terdapat 

kaitan yang lepas antara kerja-kerja pemberdayaan warga di tingkat akar rumput 

(yang gagal membangun keterhubungan dengan struktur politik di tingkat yang 

lebih makro), dengan kerja-kerja kelompok ornop yang membangun jejaring kerja 

bagi demokrasi di antara beragam kelompok civil society (namun gagal 

membangun ikatan dengan warga di aras akar rumput). Terputusnya mata rantai 

aktivisme serta terisolirnya civil society dari ruang publik (politik) menyebabkan 

mereka tidak mampu melepaskan diri dari warisan „politik masa mengambang‟ 

serta tidak kuasa membuka jalan bagi politik demokrasi baru yang lebih strategis 

ketimbang sekadar menjadi kelompok lobby maupun kelompok penekan. 

Perjuangan untuk memaknai kehidupan publik dan mengaktivasi ruang 

publik memang memerlukan kesabaran dan konsistensi yang luar biasa. Menurut 

Riyas Rasyid dalam (Culla, 2006: xxv);  

Syarat utama bagi terbangunnya civil society yang bermakna dan efektif 

seperti yang dikonsepsikan oleh para penganjur demokrasi memang cukup 

berat, terutama bagi masyarakat di negeri-negeri yang belum cukup maju, 

baik secara ekonomi maupun pendidikan, yaitu hadirnya mayoritas 

masyarakat yang secara intelektual dan secara ekonomi relatif mandiri. 

Sebab, di suatu masyarakat yang sebagian besar warganya miskin dan 

menganggur atau masih tergantung secara ekonomi pada belas kasih negara 
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(pemerintah) dan pada saat bersamaan belum bisa relatif mandiri secara 

intelektual (rata-rata berpendidikan rendah), maka sulit bagi civil society 

melakukan manuver serta bangkit dan memaknai aktivitas di ruang-ruang 

publik. Pada gilirannya civil society yang secara obyektif harus memainkan 

peran sebagai mitra yang seimbang dengan negara (pemerintah) menjadi 

sulit terwujud.  

 

Dalam situasi masyarakat seperti tersebut, menurut Riayas Rasyid, peluang 

untuk membangun civil society (organized civil society) yang akan menjadi motor 

penggerak bagi berfungsinya sistem sosial, politik, dan ekonomi yang demokratis 

sangatlah tipis. Kondisi semacam itu akan menggiring demokrasi masuk ke dalam 

jebakan formalitas dan prosedural belaka. Demokrasi akan lebih banyak dilihat 

sebagai serangkaian ritual pemilihan pemimpin dan pemberian legitimasi formal 

pada kekuasaan negara atau pemerintahan daerah. 

 Sebagaimana sering kita saksikan, setelah terjadi pemilihan dan hasilnya 

diperoleh, pejabat (penguasa) itu akan melenggang bebas seolah tanpa aturan yang 

membatasi, terlebih lagi bila pengawalan dari civil society lemah. Karena itu agar 

kekuasaan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat itu, tidak disalahgunakan 

dalam membuat berbagai kebijakan yang mungkin saja bersebrangan dengan 

kepentingan rakyat dalam arti rakyat tidak menjadi lebih sejahtera, lebih cerdas, 

dan terberdayakan, maka dalam kondisi semacam ini, kalau bukan satau-satunya 

maka salah satu langkah strategis adalah civil society harus bangkit menggerakkan 

rakyat melalui gerakan revolusi sosial kultural, agar rakyat sadar untuk 

mengkonsolidasikan diri, membangun persatuan dan solidaritas serta mau 

berpartisipasi di ruang publik untuk mengawasi akuntabilitas kinerja 

pemerintahan.  

Dengan posisi civil society yang solid dan kuat berkat topangan kualitas 

sumber daya manusia (SDM), maka pejabat yang berkuasa yang dipilih oleh 

rakyat secara demokratis, tidak akan semena-mena mengambil kebijakan yang 

berkenaan dengan kepentingan rakyat. Dengan begitu maka posisi tawar civil 

society akan semakin kuat sebagai pengimbang (pengerem) dan pada gilirannya 

akan menjadi mitra pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan yang 

prorakyat.  
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B. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah di sini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam 

memetakan permasalahan dan mensintesis pengetahuan yang dapat membantu 

peneliti dalam  membahas dan memecahkan masalah, baik berupa pelurusan 

konsep, saran tindakan  yang harus ditempuh, atau pelurusan nilai-nilai yang 

diyakini masyarakat.  

Menurut Alwasilah (2008: 80) ada tiga faktor yang memunculkan suatu 

persoalan yaitu, konsep, data empirik dan pengalaman. Dari persoalan konsep 

muncul conceptual problem, dari persoalan data empiris lapangan muncul action 

problem, dari persoalan pengalaman muncul value problem.  

Masalah yang dimaksud dalam disertasi ini adalah kesenjangan antara apa 

yang nyatanya ada, yakni pelaksanaan dan praksis penguatan kepemerintahan 

daerah yang baik  dengan kerangka konseptual good governance dan 

pembudayaan nilai-nilai demokrasi dalam konteks kinerja aparatur pemerintah 

daerah dan peran civil society yang seyogianya berlangsung. Dari berbagai 

fenomena yang ada dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dianggap esensial 

dan menarik untuk diteliti, sebagai berikut;  

1. Fenomena kesenjangan sosial ekonomi, lambannya pertumbuhan 

kesejahteraan masyarakat, lemahnya tingkat partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat masih menjadi bagian kursial yang dihadapi dalam 

pelaksanaan kepemerintahan daerah.    

2. Fenomena kerja sama, kordinasi, dan sinergitas dalam pengelolaan sumber 

daya daerah yang masih menunjukkan kesenjangan antara otoritas 

pemerintah daerah di satu sisi dengan peran civil society di sisi yang lain.   

3. Fenomena keberadaan civil society di Kota Ambon Maluku yang masih 

cenderung kurang berdaya dalam mengawal kepentingan masyarakat.   

4. Fenomena kinerja aparatur birokrasi dan peran civil society yang terkesan 

lebih formalistis dan prosedural ketimbang substansi.  
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2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berangkat dari uraian dan identifikasi masalah di atas, penulis mengajukan 

rumusan masalah sebagai pertanyaan penelitian sebagai berikut; 

1. Bagaimana kondisi pemerintah daerah Provinsi Maluku dan pemerintah 

daerah Kota Ambon serta kinerja aparaturnya dalam pelaksanaan  

kepemerintahan daerah yang baik dan demokratis? 

a. Bagaimana gambaran kondisi pemerintah daerah Provinsi Maluku dan 

pemerintah daerah Kota Ambon? 

b. Bagaimana kinerja aparatur pemerintah daerah Provinsi Maluku dan 

Pemerintah daerah Kota Ambon dalam pelaksanaan kepemerintahan 

daerah yang baik? 

c. Bagaimana pengembangan budaya demokrasi pada  kinerja aparatur 

pemerintah daerah Provinsi Maluku dan pemerintah daerah Kota 

Ambon dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan daerah?  

d. Bagaimana meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah Provinsi 

Maluku dan pemerintah daerah Kota Ambon dalam mewujudkan 

kepemerintahan daerah yang baik dan demokratis? 

2. Bagaimana peran civil society dalam pengembangan budaya  demokrasi 

dan pelaksanaan good governance di Maluku ? 

a. Bagaimana pengembangan budaya demokrasi pada organisasi civil 

society di Kota Ambon Maluku? 

b. Bagamaiana peran dan partisipasi civil society di Kota Ambon  Maluku 

dalam mewujudkan pelaksanaan kepemerintahaan daerah yang baik?  

3. Faktor-faktor determinan apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan 

good governance pada pemerintah daerah Provinsi Maluku dan 

pemerintah daerah Kota Ambon? 

4. Bagaimana memperkuat kepemerintahan daerah yang baik di pemda 

Provinsi Maluku dan pemda Kota Ambon? 

Rumusan masalah tersebut di atas dapat dibuat dalam peta permasalahan 

sebagaimana bagan 1.1 berikut: 
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Bagan 1.1. Peta Permasalahan 

 

C. Fokus Penelitian dan Penjelasan Istilah 

Penelitian ini difokuskan pada penguatan kepemerintahan daerah yang baik 

melalui pengembangan budaya demokrasi dalam setting kinerja aparatur 

pemerintah daerah dan peran civil society dalam konteks pendidikan 

kewarganegaraan pada pemerintah daerah Provinsi Maluku dan pemerintah 

daerah Kota Ambon. Jadi fokus penelitian lebih pada kinerja aparatur dan peran 
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civil society dalam pelaksanaan kepemerintahan daerah yang baik dan demokratis, 

yang  mencakup;  

1. Kinerja aparatur dalam pelaksanaan kepemerintahan daerah yang baik.   

2. Kinerja aparatur dalam pengembangan budaya demokrasi.  

3. Peningkatan kinerja aparatur. 

4. Penguatan birokrasi kepemerintahan daerah.  

5. Faktor-faktor  penghambat pelaksanaan good governance. 

6. Pengembangan budaya demokrasi dalam gerakan civil society.  

7. Peran dan partisipasi civil society dalam pelaksanaan good governance. 

8. Peran PKn terhadap penguatan kepemerintahan daerah yang baik dan 

demokratis 

Istilah-istilah atau konsep yang tercakup pada judul penelitian ini perlu 

diberikan penjelasan demi menjernihkan pemikiran penulis dan memudahkan 

komunikasi akademis mengenai konsep-konsep tersebut sekaligus membatasi 

lingkup penelitian dan pembahasan masalah. Konsep-konsep atau istilah 

dimaksud adalah; 

1. Penguatan 

Istilah penguatan di sini dimaksudkan sebagai upaya rasional,  sistematis 

terpadu dan terprogram untuk meningkatkan kualitas, bobot dan kapasitas suatu 

elemen kepemerintahan daerah agar dapat berfungsi secara maksimal. Elemen 

dimaksud adalah hal-hal yang terkait baik dengan aspek kualitas sumber daya 

manusia, budaya kerja aparatur, sistem manajemen birokrasi, energizing birokasi, 

integritas moral dan pengengembangan kecedasan emosional paratur dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik sesuai visi, misi dan program pembangunan 

daerah, maupun yang berkenan dengan ketersediaan infrastruktur yang 

mendukung terpenuhinya  karakter  good governance dan prinsip-prinsip 

demokrasi dalam penatakelolaan pemerintahan daerah yang baik. 
 

2. Kepemerintahan Daerah yang Baik 

Istilah kepemerintahan daerah yang baik di dalam disertasi ini adalah 

merujuk pada tulisan Sedarmayanti (2003) tentang Good Governance 

(Kepemerintahan yang Baik). Good governance yang dipahami di sini bukanlah 
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sebatas institusi atau struktur birokrasi, tetapi yang terpenting di sini adalah suatu 

mekanisme, proses dan tata cara pengelolaan sumber daya publik melalui kerja 

sama dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan civil society 

(Sedarmayanti, 2003: 2), (Sumarto 2009). Kalau selama ini governmet dilihat 

sebagai “mereka”, maka governance adalah “kita”.  Sebagaima dijelaskan Leach 

& Percy-Smith (2001) dalam Sumarto (2009) bahwa; 

 Government mengandung pengertian politis dan pemerintahlah yang 

mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara dari “kita” 

adalah penerima yang pasif. Sementara governance meleburkan perbedaan 

antara “pemerintah” dan “yang diperintah”, kita semua adalah bagian dari 

proses governance.  

 

United Nations Development Program (UNDP) menegaskan good 

governance  sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor 

swasta dan masyarakat (civil society). Sedarmaryanti (2003:2) menjelaskan; 

governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam 

menyediakan public goods and service,  sedangkan praktek terbaiknya 

disebut good governance (kepemerintahan yang baik). Arti good dalam 

good governance mengandung dua pengertian; Pertama, nilai yang 

menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat 

meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, 

kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek 

fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan 

tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2003: 6).  

 

Jadi good governance (kepemerintahan daerah yang baik) yang dimaksud 

dalam disertasi ini adalah suatu proses penatakelolaan sumber daya daerah secara 

sinergis oleh pemerintah daerah dan masyarakat (civil society) dengan senantiasa 

mengedepankan prinsif; transparansi, partisipasi, kompetensi (profesionalitas), 

responsivitas, ketaatan pada aturan hukum, efektif, efisien, dan akuntabel.  

3. Pengembangan Budaya Demokrasi 

Budaya demokrasi di sini mengacu pada studi Gabriel Allmond dan 

Sidney Verba Civic Culture (Budaya Sipil) dalam (Faulks, 2010: 168), bahwa 

yang membuat stabilitas demokrasi liberal menjadi bentuk pemerintahan yang 

begitu menarik adalah karena sistem nilai yang mendukungnya, karena tatanan 

perilaku politik bersama, kewarganegaraan universal. Allmon dan Verba 
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merumuskan budaya politik sebagai pola-pola khusus orientasi tindakan politik 

yang mendasari semua sistem pemerintahan. Pendekatan budaya politik 

menegaskan bahwa suatu sistem perlu terlihat absah (legitimate) di depan para 

warganya agar bisa tetap berlangsung.  

Fukuyama (2004) dalam (Faulks, 2010: 168) menegaskan bahwa agar 

demokrasi tetap berlangsung, maka nilai-nilainya harus membaur ke dalam 

pemahaman diri para warga negaranya. Etos demokrasi harus dipelajari bukan 

diwariskan (Tocquiville dalam Wuryan, 2009: 90). Demokrasi membutuhkan 

pengenalan dan pengamalan dalam kehidupan nyata masyarakat.  

Jadi yang dimaksud dengan pengembangan budaya demokrasi dalam 

disertasi ini adalah suatu upaya internalisasi yang berangkat dari pemahaman ke 

aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip demokrasi dalam berbagai aktivitas kehidupan 

masyarakat (civil society) dan penyelenggara pemerintahan daerah. 

Pengembangan budaya demokrasi mensyaratkan adanya orientasi pemahaman 

terhadap demokrasi dan perilaku tindakan melaksanan nilai-nilai demokrasi yang 

sejalan dengan ideologi Pancasila, budaya bangsa, hukum dan nilai-nilai agama 

dalam akitivitas kehidupan nyata masyarakat (civil society) dan aparatur 

pemerintahan daerah. 

4. Peran Civil Society 

Peran civil society yang dimaksud dalam disertasi ini adalah aktivitas, 

partisipasi dan atau gerakan sosial organisasi nonpemerintah atau Lembaga 

Swadaya Masyarakat yang hadir atas prakarsa sendiri kelompok-kelompok sosial 

masyarakat dalam memperjuangkan tegaknya tatanan kehidupan masyarakat yang 

elegan. Keberadaan dan peran lembaga-lembaga civil society dapat menjadi  

sebuah kekuatan presure atau pengimbang terhadap kebijakan pengelolaan 

sumber daya daerah agar menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam 

pemamfaatannya dan agar sumber daya daerah tidak dimonopoli oleh suatu 

kekuataan yang dapat mengabaikan kepentingan rakyat banyak.  

5. Kinerja Pemerintahan Daerah  

Kinerja pemerintahan daerah yang dimaksud dalam disertasi ini adalah 

kwalitas kerja aparatur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Maluku dan 
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Kota Ambon dalam mengemban tugas pengelolaan sumber daya publik,  

pemberdayaan masyarakat  dan pelaksanaan pembangunan daerah  yang bersih 

bebas KKN sebagaimana UU No 28 Thn 1999 tentang penyelenggaraan negara 

yang bersih bebas KKN, tercipta akuntabilitas kinerja aparatur sebagaimana 

Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP), dan terbangunnya sistem pelayanan publik pemda yang bermutu, 

transparan, akuntabel, adil, dan murah bagi masyarakat sesuai UU No. 25 Tahun 

2009 Tentang Pelayanan Publik, serta Keputusan Menpan Nomor 63 Tahn 2003 

Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan  Pelayanan Publik.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggali, menyeleksi dan 

menganalisis berbagai informasi teoritik dan empirik yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan studi penguatan kepemerintahan daerah yang baik melalaui 

pengembangan budaya demokrasi pada kinerja aparatur dan peran civil society 

dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di pemda Provinsi Maluku dan 

pemda Kota Ambon. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menggali, 

mengkaji, menemukan dan menganalisis: 

1. Informasi teoritik dan empirik tentang gambaran kondisi pemerintah 

daerah Provinsi Maluku dan pemerintah daerah Kota Ambon. 

2. Informasi teoritik dan empirik tentang seberapa jauh kinerja aparatur 

pemerintahan daerah di pemda Provinsi Maluku dan pemda Kota Ambon 

dalam melaksanakan prinsip-prinsip kepemerintahan daerah yang baik 

(good governance).     

3. Informasi teoritik dan empirik tentang pengembangan budaya demokrasi 

pada kinerja aparatur pemda Provinsi Maluku dan pemda Kota Ambon 

dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan daerah.  

4. Informasi teoritik dan empirik tentang aspek-aspek yang perlu dikuatkan 

untuk meningkatkan kinerja aparatur pemda dalam pelaksanaan good 

governance dan pengembangan budaya demokrasi. 
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5. Informasi teoritik dan empirik tentang pengembangan budaya demokrasi 

pada gerakan dan partisipasi civil society di Kota Ambon Provinsi Maluku.  

6. Informasi teoritik dan empirik tentang peran civil society dalam 

mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan daerah yang baik di pemda 

Provinsi Maluku dan pemda Kota Ambon.  

7. Informasi teoritik dan empirik tentang faktor-faktor yang menghambat 

pelaksanaan kepemerintahan daerah yang baik (good governance) di 

pemda Provinsi Maluku dan  pemda Kota Ambon. 

8. Informasi teoritik dan empirik tentang upaya penguatan kepemerintahan 

daerah yang baik di pemda Provinsi Maluku dan pemda Kota Ambon.   

 

E. Signifikansi dan Mamfaat penelitian 

1. Signifikansi Penelitian 

Proses demokratisasi dan tuntutan percepatan perwujudan kesejahteraan 

rakyat sebagai bagian integral dari cita-cita perjuangan nasional sebagaimana 

diamanatkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, yang sudah sekian lama 

tergerus oleh sistem birokrasi pemerintahan yang otoriter dan korup telah mulai 

mendapat perhatian publik berawal dari gerakan reformasi yang ingin melakukan 

perubahan fundamental terhadap sistem dan tatanan kehidupan bangsa untuk 

mewujudkan cita-cita nasional. 

Atas dasar tersebut dan bersamaan dengan semangat UU No. 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan implikasi terhadap pentingnya 

penyelenggaraan kepemerintahan daerah yang baik dan demokratis,   sehingga 

peneliti memandang persoalan tersebut sangat signifikan untuk diteliti yang 

dirangkai dalam judul disertasi “Penguatan Kepemerintahan Daerah Yang Baik  

Melalui Pengembangan Budaya Demokrasi (Studi Good Governance pada 

Kinerja Aparatur dan Peran Civil Society dalam Konteks Pendidikan 

Kewarganegaraan di Pemda Provinsi Maluku dan Pemda Kota Ambon)”. 

Mengingat manakala persoalan tersebut di atas tidak diteliti dan dikaji 

pemecahannya, maka boleh jadi rakyat Maluku akan kehilangan momentum 
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dalam dinamika perubahan dan kemajuan masyarakat menghadapi persaingan 

global.   

Signifikannya penelitian ini juga dapat ditangkap dari kuatnya semangat 

perubahan yang di bawah otonomi daerah yang menghendaki kesiapan pemerintah 

daerah dan masyarakat (civil society) dalam memecahkaan berbagai persoalan 

yang dihadapi dan mengelola sumber daya daerah secara optimal, sinergis, 

transparan dan akuntabel untuk mencapai tingkat pertumbuhan kesejahteraan yang 

tinggi dan berkelanjutan dengan terbuka pada persaingan domestik dan global 

untuk mengantarkan daerah memiliki daya kompetetif tinggi. Karena itu pemetaan 

persoalan dan studi akademis yang melandasi penelitian ini akan memiliki arti 

penting dalam memberikan  kontribusi terhadap pengembangan konsep strategis 

bagi penguatan kepemerintahan daerah yang baik dan demokratis baik pada rana 

aparatur pemerintah daerah maupun sosio kultural pada rana civil society yang 

menjadi pilar utama pelaksanaan good governance.  

2. Mamfaat Penelitian 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi upaya 

pelaksanaan kepemerintahan daerah yang baik dan demokratis, dan setidaknya 

secara konsepsional bisa memberi sumbangsi pemikiran  mengenai penguatan 

kepemerintahan daerah, pengembangan budaya demokrasi, peningkatan peran 

civil society dan peningkatan kinerja aparatur pemerintahan daerah sekaligus  

memberi gambaran mengani faktor-faktor penghambat pelaksanaan good 

governance dan demokrasi di pemda Provinsi Maluku dan pemda Kota Ambon. 

Secara khusus penelitian ini dapat memberi mamfaat dalam: 

1. Memberikan kontribusi kepada aparatur tentang pentingnya penerepan 

prinsip-prinsip good governance dan demokrasi dalam kinerja pelaksanaan 

tugas-tugaas kepemerintahan daerah. 

2. Mendorong aparatur pemerintah daerah untuk lebih memahami aspek-

aspek yang berkenaan dengan pelaksanaan good governance seperti nilai-

nilai demokrasi, budaya kerja, esensi birokrasi dan perubahan mindset 

aparatur agar lebih konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip 

kepemerintahan daerah yang baik dan demokratis.   
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3. Mendorong organisasi-organisasi civil society dalam merevitalisasi peran, 

partisipasi dan gerakannya agar bisa memiliki posisi tawar yang cukup 

diandalkan dalam mendorong dan mengawal proses perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan publik sesuai prinsip-prinsip good governance dan 

demokrasi agar orientasi kebijakan yang diarahkan bagi pemenuhan 

kebutuhan masyarakat  dapat diwujudkan dengan konsisten.  

4. Mendorong aparatur birokrasi pemerintahan daerah dan aktor-aktor 

organisasi civil society agar dapat menjadikan organisasi birokrasi dan 

organisasi civil society sebagai wahana transformasi sosial kultural, 

pengethuan dan keterampilan kewarganegaraan bagi pengembangan 

budaya demokrasi.   

5. Mengidentifikasi dan menemukan masalah-masalah yang menjadi faktor 

penghambat pelaksanaan good governance di pemda Provinsi Maluku dan 

pemda Kota Ambon. 

6. Memberikan kontribusi sebagai konsep alternatif bagi pola pendekatan 

pemecahan masalah yang menghambat pelaksanaan good governance dan 

demokrasi di pemda Provinsi Maluku dan pemda Kota Ambon. 

7. Memberikan kontribusi pemikiran mengenai pentingnya pendidikan 

kewarganegaraan sebagai langkah alternatif bagi upaya penguatan 

kepemerintahan daerah yang baik dan demokratis di pemda Provinsi 

Maluku dan pemda Kota Ambon.  

 

F. Paradigma dan Desain Penelitian 

1. Paradigma Penelitian 

Dalam metodologi penelitian, paradigma merujuk pada seperangkat pranata 

kepercayaan bersama metode-metode yang menyertainya. Paradigma merupakan 

distilasi atau esensi yang menjadi kepercayaan kita ihwal dunia dan alam sekitar. 

Apa yang kita perbuat termasuk kegiatan penelitian tak mungkin terjadi tanpa 

merujuk pada paradigma. Selain berperan sebagai rujukan dan sudut pandang 

paradigma juga berperan sebagai pembatas ruang dan gerak peneliti (Alwasilah, 
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2008: 78). Peneliti bertaat asas dalam mengikuti kisi-kisi metodologis sesuai 

dengan paradigma yang diikutinya.  

Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2010: 49) paradigma adalah 

kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau 

proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitiaan. Jadi paradigma 

merupakan pola atau model tentang bagaiamana sesuatu distruktur (bagian dan 

hubungannya) atau bagaimana bagaian-bagian berfungsi pada konteks khusus atau 

dimensi waktu (Moleong, 2010: 49). 

Dari dua paradigma yang sering digunakan (naturalistic atau kualitatif dan 

positivisme atau kuantitatif), peneliti dalam disertasi ini menggunakan paradigm 

naturalistik atau kualitatif. Dengan demikian maka peneliti harus bertaat asas pada 

ayat-ayat paradigma kualitatif seperti dirinci oleh Lincoln dan Guba dalam 

Alwasilah (2008: 78-79) sebagai berikut: 

1. Latar tempat dan waktu penelitian yang alamiah, 

2. Manusia atau peneliti sendiri sebagai instrumen pengumpul data primer, 

3. Penggunaan pengetahuan yang tidak eksplisit, 

4. Metode kualitatif, 

5. Pemilihan sampel penelitian secara purposive, 

6. Analisis data secara induktif atau bottomup, 

7. Teori dari dasar yang dilandaskan pada data secara terus menerus, 

8. Cetak biru penelitian mencuat dengan sendirinya, 

9. Hasil penelitian yang disepakati oleh peneliti dan responden, 

10. Cara pelaporan penelitian gaya studi kasus, 

11. Tafsir idiografik atau kontekstual,  

12. Penerapan tentatif dari hasil penelitian, 

13. Batasan dan cakupan penelitian ditentukan oleh fokus penelitian, dan 

14. Mengikuti kriteria khusus untuk menentukan keterpercayaan dan mutu 

penelitian. 

 

Sederahananya paradigma penelitian ini dapat dilihat pada bagan 1.2. 

paradigma penelitian berikut ini;  
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Bagan 1.2. 

Paradigma Penelitian 

2. Desain Penelitian 

Walaupun penelitian dalam paradigma kualitatif sebagaimana disebutkan di 

atas mencuat dengan sendirinya, namun peneliti memandang bahwa cetak biru 

atau desain penelitian ini perlu dieksplisitkan untuk dijadikan pedoman bagi 

peneliti dalam pelaksanaan penelitian, maupun bagi pembaca dalam memahami 

alur penelitian ini, sekaligus agar lebih nampak kelebihan, kelemahan dan 

implikasinya (Alwasilah, 2008: 77). 

Dengan mengacu pada model interaktif dari Maxwell dalam (Alwasillah, 

2008: 86) maka model desain atau cetak biru peneltian kualitatif ini dapat dibuat 

dalam bagan 1.3 berikut. 
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2. Pertanyaan
Penelitian

1. Problem 
Penelitian

4. Kerangka 
Konseptual

6. Validasi
Penelitian

3. Tujuan
Penelitian

5. Metode
Penelitian

   

Bagan 1.3. 

Diagram Model Desain Penelitian 

Sumber: Alwasilah 2008: 77 

Keenam komponen dalam diagram di atas yaitu; problem penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka teoritis konseptual penelitian, 

metode penelitian, dan validitas penelitian merupakan komponen penting dalam 

cetak biru penelitian, yang menunjukan logika kepaduan, dimana keenamnya 

saling terkait. Logika kepaduan dalam diagram di atas sebagai cetak biru 

penelitian ini seperti dijelaskan Chaedar Alwasilah (2008: 87) sebagai berikut: 

1. Nurani akademik peneliti dikacaukan oleh suatu problem, yakni interaksi 

atau kontradiksi antara dua faktor atau lebih, yaitu konsep, temuan 

empirik, dan pengalaman individu. Dari aspek konsep “good governance 

dan demokrasi” dalam pelaksanaannya pada kinerja aparatur dan peran 

civil society masih menunjukan adanya kesenjangan, sedangkan temuan 

empirik berupa kemiskinan, instabilitas sosial, ketimpangan pembangunan, 

kordinasi dan responsibilitas aparatur masih menjadi sebuah fenomena. 

Sementara pengalaman individu mengesankan pelayanan publik aparatur 

birokrasi cenderung mengedepankan aspek koneksitas dan kolegiat.  
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2. Dari problem yang peneliti identifikasi maka dirumuskanlah sejumlah 

pertanyaan penelitian yang hendak peneliti jawab dalam penelitian ini 

sebagaiamana yang telah dirumuskan pada bagian pertanyaan penelitian. 

3. Pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sedapat mungkin dijawab, 

dan jawaban itulah tujuan yang ingin dicapai peneliti sebagaiamana uraian 

pada bagian tujuan penelitian. 

4. Setiap tujuan penelitian yang hendak dicapai harus ada dalam kerangka 

konseptual teoritis atau tinjauan pustaka sebagaimana ramai diwacanakan 

saat ini. Konsep/teori tersebut peneliti bahas pada bab II di antaranya; 

birokrasi dan demokrasi, good governance, kinerja aparatur, civil society, 

strategi penguatan aparatur birokrasi dan Pendidikan Kewarganegaran. 

5. Untuk mencapai tujuan penelitian harus ada alat atau metode 

perolehannya, yang dalam penelitian ini adalah kualitatif dan grounded 

theory.  

6. Peneliti perlu mewaspadai kemungkinan bias atau ancaman yang bisa 

mempengaruhi validitas semua langkah penelitian. Untuk itu peneliti tetap 

mengacu pada koridor penelitian kualitatif. 

 

G. Sistimatika Organisasi Disertasi 

Disertasi ini dibuat dalam lima bab dan beberapa sub bab yang membahas 

berbagai permasalahan yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Secara 

lengkap, struktur organisasi atau sistimatika penelitian disertasi ini adalah sebagai 

berikut:    

Bab I Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tujuh sub bab yang terdiri atas: Latar Belakang 

Penelitian, Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian, Fokus Penelitian dan 

Penjelasan Istilah, Tujuan Penelitian, Signifikansi dan Mamfaat Penelitian, 

Paradigma dan Desain Penelitian, Sistimatika Organisasi Disertasi. 

Bab II. Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini diuraikan 7 sub bab yang terdiri atas: Birokrasi dan Demokrasi, 

Otonomi Daerah dan Birokrasi Pemerintahan Daerah, Good Governance dan 
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Reinventing Government, Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik, Demokrasi 

PKn dan Good Governance, Civil Society Demokrasi dan Partisipasi Publik, serta 

Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini, meliputi: Alasan menggunakan metode kualitatif, Lokasi Penelitian, 

Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Subyek Penelitian dan Sumber 

Data, Validitas dan Obyektivitas Data Penelitian, Uji Validitas Data Penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini terdiri atas dua sub bab yaitu pertama, Hasil Penelitian yang 

memaparkan: Gambaran Umum Pemda Provinsi Maluku dan Pemda Kota 

Ambon, Kinerja Aparatur Pemda dalam Pelaksanaan Good Governance, Faktor-

Faktor Penghambat dan Upaya Peningkatan Pelaksanaan Good Governance, 

Pengembangan Budaya Demokrasi Pada Kinerja Aparatur, Peran Civil Society 

dalam Pengembangan Budaya Demokrasi dan Pelaksanaan Good Governance. 

Kedua, Pembahasan Hasil Penelitian yang memaparkan: Kondisi Umum Pemda 

Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Good 

Governance dan Pengembangan Budaya Demokrasi, Revitalisasi Peran Civil 

Society dalam Pengembangan Budaya Demokrasi dan Pelaksanaan Good 

Governance, Strategi Penguaan Kepemerintahan Daerah yang Baik, 

Pengembangan Budaya Demokrasi dan Relevansinya dengan Pelaksanaan Good 

Governance, Peran PKn Terhadap Penguatan Kepemerintahan Daerah yang Baik 

dan Demokratis.  

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi 

Bab ini menyajikan kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi kepada pihak 

terkait atas hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti.  
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