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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Pada era globalisasi mulai berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 

membuat pemerintahan di Indonesia harus mempersiapkan sumber daya manusia 

yang sebaik – baiknya untuk bisa melewati segala permasalahan yang akan dialami 

oleh Negara Indonesia. Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintahan 

Indonesia adalah kualitas pelayanan publik yang selama ini diberikan kepada 

masyarakat. Ketua Ombudsman RI Danang Girindra W menegaskan bahwa seluruh 

aparat negara Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di kota Bandung dalam 

melaksanakan pelayanan publik harus berpedoman pada azas yang diatur oleh UU No 

25 Tahun 2009 yang salah satu tujuannya yaitu terwujudnya penyelenggaraan 

pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang – undangan (Wicaksono, 

2016). 

Di dalam suatu Negara yang presidentil dan demokratis, yang memberikan hak 

kepada rakyatnya untuk bebas berpendapat mengenai perlakuan pemerintah yang 

selama ini diberikan kepada rakyatnya merupakan hal yang masih kurang ditemukan 

di Negara Indonesia. Banyaknya keluhan masyarakat yang mengatakan bahwa 

pemerintah masih belum mampu untuk melakukan tugas serta fungsinya secara baik.  

Maka dari itu timbul banyak opini yang negatif mengenai pemerintah yang bertugas 
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untuk mewakili rakyat sebagai suatu wadah untuk penyampaian aspirasi tidak 

menjalankan tugasnya secara baik.  

Salah satu masalah yang dapat menggoyahkan kedaulatan negara adalah 

fenomena politik identitas di mana politik identitas adalah suatu tindakan politis 

untuk lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu 

kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan 

pada ras, etnisitas, gender, maupun keagamaan (Heyes, 2002). Politik identitas yang 

lebih mementingkan kelompok mereka sendiri tanpa mementingkan kelompok 

banyak bisa mengakibatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan buruk dan 

tidak tercapainya kepemerintahan yang baik, akibatnya Indonesia akan terpecah belah 

dan tidak bersatu karena tidak memiliki kedaulatan dan sistem pemerintahan yang 

kuat sehingga akan timbul lagi masa di mana kita bisa dijajah oleh Negara Asing 

karena terpecah belahnya sistem pemerintahan Negara Indonesia yang ada (Makki, 

2016) 

Salah satu fenomena yang terjadi saat ini mengenai pelayanan publik yang di 

dapat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Bandung 

tahun 2014-2015 terdapat beberapa target indikator kinerja utama (IKU) salah 

satunya yaitu Prosentase Sekolah Dasar (SD) yang belum mencapai Standar 

Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa sumber yang 

telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung yaitu disebabkan belum 

tercapainya pemenuhan untuk indikator sarana dan prasarana SD, seperti jumlah 

siswa pada setiap rombongan belajar masih melebihi 32 orang, masih banyak SD 
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yang belum memiliki ruang guru, masih banyak SD yang kondisi ruang kelasnya 

rusak dan tidak layak pakai, jumlah jam guru yang belum memenuhi standar 37,5 

jam/minggu serta jumlah ruang kelas lebih sedikit dari jumlah siswa. 

Penerimaan tenaga kerja di bidang pendidikan pada tahun 2015 tidak mampu 

menutupi kekurangan guru. Pada saat ini Kota Bandung kekurangan guru SD sekitar 

2.000 orang dan jumlah tenaga pendidikan yang diterima pada pengangkatan terakhir 

hanya 813 orang. Menurut Maman Sulaeman Ketua Persatuan Guru Republik 

Indonesia (PGRI) Kota Bandung sebagian besar guru yang diterima adalah untuk 

mengisi posisi kepala tata usaha, maka dari itu tetap saja kekurangan guru SD. Untuk 

menyiasatinya, sekolah terpaksa mengangkat guru honorer yang diupah dari dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka dari itu sering terjadi pembekakan 

anggaran BOS karena untuk memberi honor guru honorer. Salah satu contohnya yaitu 

terletak di SD Cibaduyut 5, dari 12 rombongan belajar (rombel) hanya diisi oleh 3 

guru PNS. Sisanya, diisi guru honorer. Salah satu masalah lain penyebab kekurangan 

guru SD disebabkan karena disharmoni aturan, yaitu antara Undang-undang No. 14 

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan Permen No. 16 tahun 2009 tentang 

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang menyebutkan bahwa 

disharmonisasi tersebut menghambat kenaikan pangkat guru, yang menyebabkan 

sebanyak 40 guru ditolak kenaikkan pangkatnya oleh Badan Kepegawaian Nasional 

karena hal tersebut. Dalam undang – undang syarat guru hanya berlatar belakang S1 

pendidikan. Namun di permen harus memiliki spesialisasi sesuai yang diampunya. 
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Sementara kebanyakan guru SD mayoritas tidak memiliki latar belakang spesialisasi  

(Wasliah, 2016) 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 menjelaskan dalam suatu 

paradigma kepemerintahan yang baik akan menekankan pada pola hubungan yang 

baik antar elemen yang ada. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki prinsip – 

prinsip akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, pelayanan prima, demokrasi, 

supremasi hukum, efisiesi dan efektivitas (Suhady dan Fernanda, 2001). Untuk 

mewujudkan ketiga karakteristik dari beberapa prinsip-prinsip Good Governance 

yaitu keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sangatlah berat, mengingat perilaku 

usaha dan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah selama kurun waktu yang 

panjang telah tercemar oleh berbagai bentuk tindakan, kegiatan, dan modus usaha 

yang tidak sehat dan bermuara ke dalam praktek seperti korupsi, kolusi, dan 

nepotisme yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terkorup (Sari, 

2012). 

 Pemerintah seharusnya sadar dimana peran dia sebagai wakil rakyat bukan hanya 

mementingkan jabatan dan mendapatkan gaji dan tunjangan yang besar dan 

menghiraukan jeritan rakyat – rakyatnya yang teriak karena kelaparan dan menangis 

serta tidak akan adanya harapan hidup. Untuk mewujudkan good government 

governance menjadi kenyataan, dibutuhkan suatu komitmen yang kuat dari semua 

pihak baik masyarakat maupun pemerintah untuk  mewujudkan aspirasi masyarakat 

serta mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dengan kata lain 

penyelenggaraan pelayanan publik adalah instansi pemerintah. Dalam menghadapi 
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era globalisasi yang penuh dengan ketidakpastian, maka aparatur negara sebagai 

pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya untuk 

menuju good government governance yang selalu menuntut pelayanan publik yang 

diberikan harus berkualitas yang dilakukan secara trasnparan dan akuntabilitas 

(Masrin, 2013) 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul penelitian sebagai berikut : 

“Pengaruh Penerapan Good Government Governance Terhadap Kualitas 

Pelayanan Publik (Studi Survei pada Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung)” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian peneliti mengidentifikasi masalah, sebagai 

berikut : 

1. Apakah penerapan good government governance sudah dilaksanakan secara 

memadai di Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung.  

2. Apakah kualitas pelayanan publik sudah memadai di Sekolah Dasar Negeri 

Kota Bandung. 

3. Seberapa besar pengaruh signifikan dari penerapan good government 

governance terhadap kualitas pelayanan publik di Sekolah Dasar Negeri Kota 

Bandung. 

 

 

 



6 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris, 

sebagai berikut : 

1. Penerapan good government governance pada Sekolah Dasar Negeri Kota 

Bandung. 

2. Kualitas pelayanan publik pada Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung. 

3. Pengaruh good government governance dan kualitas pelayanan publik pada 

Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna dan memiliki 

manfaat antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai good government 

governance atau tata kelola kepemerintahan yang baik 

2. Bagi Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan  informasi untuk masukan 

dan pertimbangan dalam melaksanakan tata kepemerintahan yang baik. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan 

untuk menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di 30 Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung berdasarkan 

kecamatan yang terdapat di Badan Pusat Statistik dan waktu penelitian dilaksanakan 

pada bulan Juli 2016 sampai dengan Oktober 2016. 


