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ABSTRAK 

 

 

Ardy Fariyansyah, Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang. 2017. Studi Fenomenologi : Makna 

Akuntabilitas Bagi Aparatur  Pelayanan Publik Daerah. Komisi Pembimbing, 

Ketua : Gugus Irianto, Anggota : Roekhudin 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna 

akuntabilitas pada sektor pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten 

Malang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi interpretif (interpretive phenomenology) Martin Heidegger. 

Fenomenologi Heidegger menekankan pada pemahaman yang dimiliki individu 

(pre understanding) dan pengalaman historis seseorang karena hal tersebut 

yang mendasari pemaknaan. Proses analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan hermeneutic circle yaitu sebuah proses penafsiran 

yang berjalan serentak mulai dari reading, revlective writing, sampai interpreting 

yang diibaratkan oleh Heidegger dengan gerakan melingkar. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa aparatur pelayanan publik memaknai akuntabilitas sebagai 

bagian dari tupoksi kerja. Akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban terhadap 

pekerjaan, munculnya konsep “saya adalah pelayan masyarakat”, dan sebuah 

keterbukaan serta kredibilitas yang dimiliki aparatur. Dari sudut pandang 

organisasi, aparatur memaknai akuntabilitas sebagai sebuah kewajiban pimpinan 

terhadap organisasi, ketaatan terhadap hukum, dan kewajiban terhadap 

organisasi yang tercermin dalam akuntabilitas manajerial organisasi. Aparatur 

juga memaknai akuntabilitas sebagai sebuah bentuk hubungan vertikal-horizontal 

yang terkait dengan kepercayaan dan tanggung jawab sosial mereka baik dalam 

masyarakat dan lingkungan organisasi yang menjadi dasar bagi setiap tindakan 

mereka. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah 

Kabupaten Malang maka diperlukan perubahan pola pikir aparatur pelayanan. 

Pemahaman makna akuntabilitas secara mendalam dari sisi praktis akan 

menjadi kunci awal perbaikan kualitas layanan publik di daerah. 

 

Kata Kunci : Akuntabilitas, dasein, aparatur, hermeneutic circle, Heidegger 
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ABSTRACT 

 

 

Fariyansyah, Ardy. Master Program in Accounting, Faculty of Economics and 

Business Brawijaya University. A Phenomenological Study : The Meaning of 

Accountability For Regional Public Service Officials. Head of Advisory 

Commission : Gugus Irianto, Member : Roekhudin 

 

 

This study aims to identify the deep understanding of accountability for public 

service sector official in the Regional Government of Malang Regency. This 

qualitative research uses Martin Heidegger’s interpretive phenomenological 

approach. His phenomenology emphasizes individual’s pre-understanding and 

historical experience of a person because it underline a meaning.The process of 

data analysis in this study uses hermeneutic circle approach, a process of 

interpretation starts from reading, reflective writing, to interpreting that runs 

simustaneously imagined by Heidegger as a circular motion.The result show that 

public service officials interpret accountability as a part of their job. Accountability 

is interpreted as an obligation to work, the emergence of the concept of “I am a 

public servant”, and openess and credibility of the officials. From organisational 

point of view, the officials define accountability as the obligation of the 

organisation’s leader, obidience to law, and obligation to the organisation that is 

reflected in the managerial accountability of the organisation. They also define 

accountability as a vertical-horizontal relationship linked to their faith and social 

responsibility which become their foundation on how they should act in the 

society and their organisation. In order to improve the quality of public service in 

Malang Regency Government, it is necessary to change the mindset of public 

service officials. Deep understanding regarding the meaning of accountability 

from practical point of view will be the early key in improving the quality of public 

services, particulary in local region. 

 

Key Word : Accountability, dasein, officials, hermeneutic circle, Heidegger 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

“Accountability in its fundamental sense means being answerable for one’s 

actions to some authority and having to suffer sanctions for those actions 

(Auel. K, 2007) 

 

4.1 Latar Belakang 

Perjalanan sektor publik setelah masa reformasi mengalami pasang surut. 

Krisis ekonomi tahun 1998 yang berujung pada krisis multidimensi seakan 

menenggelamkan sektor publik sedemikian rupa dimana pemerintah pada waktu 

itu jatuh ke titik nadirnya. Rakyat sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah 

dimana hal ini ditengarai dengan banyaknya praktik korupsi dalam lembaga 

publik. Kondisi ini kemudian tak luput dari perhatian pemerintah pada waktu itu 

sehingga pada tahun 1999 pemerintah mulai berupaya memperbaiki kinerja 

birokrasi. Perbaikan ini ditandai dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 81 

Tahun 1999 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dengan 

diterbitkannya Perpres tersebut menandakan upaya perbaikan pemerintah 

terhadap sektor publik. 

Jauh sebelum itu upaya perbaikan terhadap sektor publik mulai terasa 

pada awal 1980. Negara-negara di Eropa menganggap perbaikan sektor publik 

merupakan hal yang penting. Hal ini sebagai akibat dari krisis ekonomi yang 

terjadi awal 1970 di Amerika yang juga mempengaruhi sebagian besar Eropa 

dan terus berlangsung sampai periode 1980an (Dullien, 2013). Selain itu juga 

adanya upaya yang dilakukan oleh beberapa negara OECD (The Organisation 

for Economic Co-operation and Development) dalam menerapkan public 

accountability dan public administration (Hood, 1995). Upaya sebagian negara 

OECD tersebut tidak lepas dari kondisi birokrasi pemerintah pada waktu itu yang 

masih terperangkap pada jeratan korupsi dan inkompetensi birokrat sektor publik. 
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Berangkat dari permasalahan tersebut maka diperlukan sebuah konsep baru 

perbaikan kinerja sektor publik sebagaimana yang ditawarkan dalam NPM (New 

Public Management).   

Pergeseran paradigma dari old public management ke new public 

management membuat sektor publik harus bisa menyesuaikan diri dengan 

perkembangan yang ada. Manajemen yang bersifat efektif dalam lembaga publik 

menjadi kunci utama suksesnya program yang direncanakan oleh pemerintah 

(Lynn, 2006). Lembaga publik harus membuka dirinya kepada masyarakat 

sebagai bagian dari upaya menampilkan wajah baru sektor publik yang dalam 

beberapa dekade kebelakang benar-benar tertutup dan penuh dengan kerumitan 

dalam birokrasi. Melihat hal tersebut maka akuntabilitas menjadi sebuah hal yang 

penting dalam organisasi publik yang baru dan menjadikan akuntabilitas bagian 

yang tidak terpisahkan di dalamnya. Akuntabilitas di satu sisi dapat menjadi 

kontrol bagi pencapaian hasil baik output maupun outcome pada pelayanan 

publik (LAN, 2004).  

Sejalan dengan perkembangan konsep manajemen publik, pada akhirnya 

NPM akan bermuara kepada sebuah gagasan baru yaitu new publik services 

(Dwiyanto, 2014). Konsep manajemen pelayanan publik baru tersebut 

merupakan pengembangan dari NPM dimana partisipasi masyarakat menjadi 

kunci utama dalam pelayanan publik bersama dengan transparasi dan 

akuntabilitas. Dalam konsep pelayanan yang baru ini maka masyarakat memiliki 

keterlibatan dan peran serta terkait dengan kepentingan publik sehingga jelas 

bahwa birokrasi publik selain harus akuntabel juga perlu menyesuaikan dengan 

norma yang ada dalam masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut organisasi 

publik harus dapat bertindak secara efisien demi mencapai tujuan pemerintah 

yaitu kesejahteraan (Islam, 2015). Akuntabilitas menjadi salah satu kunci bagi 

pemerintah untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka sesuai dengan prinsip 



3 
 

efektif dan efisien disamping juga sesuai dengan peraturan perundangan 

sebagai dasar kerja sektor publik. 

Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang 

Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik   maka sektor publik seketika juga 

mengalami perubahan dimana babak baru pelayanan publik telah dimulai. 

Birokrasi publik di Indonesia tidak dipungkiri adalah warisan dari sistem feodal 

yang telah berlangsung lama dan mengakar dalam sendi-sendi birokrasi 

pemerintah. Pemerintah selaku pelaksana birokrasi memiliki tantangan tersendiri 

terkait dengan kondisi ini. Mindset pelaku birokrasi harus berubah menyesuaikan 

keadaan sekarang yaitu keterbukaan birokrasi pelayanan publik. Otonomi daerah 

disatu sisi juga merupakan sarana pemerintah untuk memperbaiki sistem 

birokrasi dan juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk 

memperbaiki layanan di daerah sesuai amanat Undang-Undang. 

Masa reformasi yang masih berjalan sekarang ini tidak dipungkiri 

memunculkan fenomena baru dalam sektor publik. Tingkat korupsi, 

penyalahgunaan wewenang dan penggunaan sumberdaya publik yang tidak 

sesuai dengan peruntukan menjadi masalah tersendiri. Kebebasan otonomi 

daerah dalam birokrasi sektor publik disatu sisi berdampak pada lemahnya sisi 

akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas sebagai bagian dari birokrasi pemerintah 

tidak berjalan sebagai mana mestinya dikarenakan permasalahan diatas 

(Nurmandi, 2010). Lebih lanjut menurut Nurmandi bahwa permasalahan tersebut 

juga sebagai akibat lemahnya responsibilitas pemerintah. Peraturan 

perundangan dan kewenangan lembaga publik yang masih tumpang tindih 

menjadi hal yang harus diselesaikan pemerintah. Selama beberapa dekade ke 
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belakang sektor publik adalah sektor yang tidak tersentuh dan lebih tertutup 

dimana akses masyarakat terhadap kinerja sektor publik benar-benar terbatas. 

Sebagai bagian dari good governance maka tuntutan akuntabilitas sektor publik 

sangat besar (Khalid, 2010). 

Akuntabilitas merupakan bagian dari good governance yang menekankan 

pada kemampuan pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan 

tindakannya terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, apa yang sudah 

dilakukan, bagaimana melakukannya dan kepada siapa pertanggungjawaban 

tersebut dilakukan (Ghartey, 1987). Selama periode otonomi daerah akuntabilitas 

menjadi salah satu permasalahan yang sering ditemui di daerah. Kesadaran 

pemerintah daerah dalam melaporkan segala kegiatannya masih rendah 

sehingga hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja 

pemerintah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Minja (2013) 

bahwa secara teori dan praktek akuntabilitas di sektor publik sangat lemah. Hal 

ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : pemerintah melanggar etika 

sosial dan konstitusional ketika melakukan public affair, sistem check and 

balance yang masih lemah, aktivitas tertentu yang disembunyikan serta masih 

banyaknya korupsi di dalam sistem birokrasi publik 1. 

Dalam birokrasi publik akuntabilitas erat hubungannya dengan manajemen 

kinerja yang tercermin dalam konsep layanan (LAN, 2004). Aparatur pelayanan 

daerah sebagai bagian dari sistem merupakan aspek yang tidak terpisahkan. 

Kesadaran masing-masing aparatur menjadi kunci pelaksanaan akuntabilitas di 

pemerintah daerah karena setiap tindakan yang mereka lakukan selain 

                                                           
1 Sumber : https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi 

Korupsi tidak dipungkiri adalah momok tersendiri dalam negara berkembang. Sesuai data 
yang dilansir oleh KPK tingkat korupsi semakin meningkat tiap tahunnya terhitung dalam 
kurun waktu 2004-2017 terdapat 685 kasus penyidikan yang dilakukan KPK dengan hasil 461 
kasus memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) 
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berdampak pribadi juga kepada orang lain. Konsep akuntabilitas dalam 

pelayanan ini yang seringkali diabaikan oleh pelaku di daerah. Standar 

Pelayanan adalah perwujudan dari akuntabilitas dimana ada kewajiban bagi 

aparatur untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan sesuai ketentuan 

perundangan. Selain itu ada kewajiban yang harus dipenuhi dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan. Kewajiban 

melaksanakan Standar Pelayanan yang tertuang dalam Standar Operational 

Procedure (SOP) adalah bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada 

masyarakat pengguna layanan. 

Akuntabilitas serta transparasi menjadi tuntutan utama masyarakat 

terhadap sektor publik. Karena akuntabilitas dinilai oleh masyarakat yang 

notabenya berada diluar organisasi sehingga akuntabilitas sektor publik lebih 

bersifat objective responsibility (CUI-ITB, 2004). Masih banyaknya kasus di 

daerah terkait kinerja aparatur pelayanan terkait akuntabilitas juga menjadi satu 

hal yang perlu diperhatikan 2 . Seiring dengan berkembangnya lingkungan 

organisasi serta dinamika pada sektor publik maka perbaikan akuntabilitas publik 

harus segera dilaksanakan. Kondisi serta permasalahan terkait akuntabilitas 

publik bila tidak segera diselesaikan pada akhirnya akan mengurangi 

kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bila berlarut-larut maka good 

governance sebagai upaya perubahan birokrasi di sektor publik akan menjadi 

konsep semata. 

Tuntutan perbaikan birokrasi dan layanan perizinan merupakan upaya 

pemerintah menciptakan etos kerja profesional di sektor publik demikian halnya 

                                                           
2 Sumber : Ombudsman Republik Indonesia : Data Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 

2016 (Periode 1 Jan – 31 Desember 2016)  
Dari data yang diperoleh OMBUDSMAN RI dalam kurun 2016 dari jumlah 9.030 laporan yang 
masuk, sebanyak 1586 (17,6%) adalah penyimpangan prosedur dan 1.375 (15.2%) tidak 
melakukan pelayanan dimana sebanyak 2,5% dibidang pelayanan satu pintu dan informasi 
publik. Kelompok laporan tertinggi didominasi oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar 40%. 
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dengan Pemerintah Daerah. Dinamika politik, sosial serta konflik kepentingan 

masih menghantui kinerja pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Malang 

melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Perizinan adalah 

tonggak perubahan yang terjadi di daerah Kabupaten Malang terkait dengan 

layanan perizinan kepada masyarakat. Proses pelayanan perizinan menjadi 

fokus utama daerah dalam rangka penerapan pelayanan publik bagi warga 

daerah. Sejak awal tahun berdirinya Pemerintah Daerah Kabupaten Malang terus 

melakukan upaya perbaikan pelayanan izin yang dilakukan setiap periode. 

Konsep pelayanan terpadu pada dasarnya memberikan kemudahan kepada 

masyarakat. Menurut Krina P (2003) antara penyelenggara layanan dengan 

masyarakat harus ada kesesuaian sehingga akuntabilitas ini dapat berjalan. 

Birokrasi daerah yang erat dengan faktor politik juga menjadi tantangan 

tersendiri. 

Akuntabilitas publik merupakan kunci utama dari prinsip good governance 

(Krina P, 2003) karena didalamnya terkandung unsur answerability dan 

consequences. Keterbukaan pemerintah penting dilakukan sehingga tidak ada 

salah persepsi kepada masyarakat seperti penelitian Alwi (2014) tentang 

membangun model akuntabilitas publik dimana diperoleh hasil bahwa terdapat 

perbedaan persepsi akuntabilitas antara dua pihak yang berkepentingan yaitu 

masyarakat (pedagang kaki lima) dan Pemerintah Kota Makasar. Penelitian 

lainnya tentang akuntabilitas pelayanan publik seringkali berfokus kepada 

pelaksanaan pelayanan berdasarkan prinsip akuntabilitas seperti yang dilakukan 

oleh Dewi (2014), Styawan (2014) dan Syahtiandari (2016). Penelitian lainnya 

berlatar fenomenologi juga pernah dilakukan oleh Sukrisno (2011) tentang 

akuntabilitas mutu pelayanan ,Yanuarisa (2014) yang berfokus pada pemaknaan 

akuntabilitas, Zawawi (2016) yang menyusun model akuntabilitas kinerja 

berdasarkan pemaknaan akuntabilitas itu sendiri serta Supriati (2016) tentang 
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akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang menitikberatkan tentang 

pelaksanaan akuntabilitas di daerah. Jayanti (2014) dan Fajri (2015) juga 

melakukan penelitian terkait dengan akuntabilitas, studi kasus terkait dengan 

pelaksanaan akuntabilitas pada organisasi perangkat daerah dan faktor apa saja 

yang mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas tersebut. Yang terakhir yaitu 

penelitian Islamiyah (2017) yang berusaha mencari pemahaman tentang proses 

intitusionalisasi akuntabilitas manajerial dan keuangan dan faktor yang 

mempengaruhi dalam lingkup sektor publik. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa akuntabilitas 

sebagai salah satu prinsip dari good governance sangat perlu dilakukan untuk 

mencapai perbaikan pelayanan di daerah. Penelitian yang ada sebelumnya juga 

menekankan pentingnya akuntabilitas sebagai salah satu upaya perbaikan 

kinerja pelayanan. Namun menurut penulis pemahaman pelaku pelayanan dalam 

menerapkan prinsip akuntabilitas menjadi kunci utama perubahan. Untuk dapat 

menjalankan prinsip tersebut dengan baik maka aparatur daerah perlu 

memahami apa makna dibalik akuntabilitas. Untuk mencapai pemahaman 

tersebut maka diperlukan sebuah gambaran menyeluruh baik dari sisi individu 

maupun lingkungan yang mempengaruhinya. Penelitian ini  berusaha untuk 

mencari makna akuntabilitas secara menyeluruh tidak hanya dari sisi individu 

tetapi juga lingkungan yang membentuknya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi Heidegger sebagai 

cara untuk mencari makna. Dalam ranah fenomenologi, Heidegger bertitik tolak 

dari pandangan transendental Husserl yang berfokus pada kesadaran individu. 

Berbeda dengan Husserl yang mencoba membebaskan diri dari pengalaman dan 

gambaran hidup sehari-hari untuk mencapai kesadaran murni, Heidegger lebih 

menekankan pada eksistensi manusia di dunia, keberadaan manusia di dunia 

(Laverty, 2003). Secara tidak langsung Heidegger mengkritik kesadaran murni 
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Husserlian yang terlalu filosofis (Hidayat, 2015). Keberadaan  individu (dasein) 

merupakan sumber utama penelitian dimana untuk mencapai kesadaran 

manusia harus “ada” terlebih dahulu (being in the world). Manusia harus 

memahami keberadaannya di dunia (in der welt sein) dan juga realitas 

sesungguhnya yang ada didunia. Heidegger menilai bahwa dasein selalu aktif 

dengan lingkungannya sehingga pandangan dasein tak lepas dari lingkungan 

kesehariannya. 

Dalam mencari makna akuntabilitas dari sudut pandang aparatur 

pelayanan publik penulis memandang bahwa lingkungan praktis tempat aparatur 

bekerja adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemaknaan. Hal ini 

dikarenakan pemahaman mereka adalah bagian dari pengalaman praktis sehari-

hari. Pengalaman ini yang nantinya akan membentuk pemahaman individu dalam 

memaknai akuntabilitas. Berangkat dari pemahaman tersebut maka penulis 

merasa fenomenologi Heidegger dirasa tepat untuk digunakan dalam proses 

mencari makna.  

 

4.2 Motivasi Penelitian 

Akuntabilitas di daerah seringkali mendapatkan sorotan yang tajam. 

Dinamika birokrasi pemerintah daerah yang dipengaruhi faktor politis yang kental 

turut mempengaruhi kenerja pelayanan. Tetapi disatu sisi akuntabilitas juga 

membutuhkan dorongan politik yang berasal dari masyarakakat, media, lembaga 

hukum, kelompok kepentingan, dan juga dari pihak oposisi untuk melegitimasi 

mandat dan mengontrol kebijakan yang dilakukan pemerintah (Johnson, 2004). 

Tulisan ini berangkat dari keprihatinan akan menurunnya kualitas layanan publik 

di daerah sebagai bagian dari pelaksanaan sistem pelayanan publik. Pelayanan 

publik di daerah masih belum sesuai dengan konsep good governance. 

Keterbukaan terhadap pelayanan dan kinerja aparatur adalah sebuah kewajiban 
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yang harus dilakukan untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam 

mengenai konsep akuntabilitas.  

Seiring tajamnya sorotan kepada sektor publik membuat penulis tergerak 

untuk mengangkat tulisan ini. Akuntabilitas publik adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari kinerja aparatur pelayanan daerah. Sejalan dengan revolusi 

mental yang sedang berjalan maka perubahan mental aparatur menjadi salah 

satu kunci perbaikan kinerja sektor publik. Aparatur pelayanan publik perlu 

memahami makna keberadaan dirinya sesuai dengan konsep dasein. 

Pengalaman mereka serta pemahaman yang didapat dalam lingkungan kerja 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam diri apartur dan membentuk 

pengetahuan mereka tentang akuntabilitas, yang pada akhirnya akan 

memberikan gambaran yang menyeluruh bagaimana mereka memaknai 

akuntabilitas.   Penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada analisis 

penerapan akuntabilitas dan juga pemaknaan akuntabilitas yang menekankan 

pada kesadaran subyek. Penulis beranggapan bahwa proses pemaknaan dalam 

lingkungan praktis sektor publik yang menggabungkan kesadaran individu 

dengan pengaruh lingkungan kerjanya belum banyak ditemukan. Lebih lanjut 

proses interpretasi ulang makna yang melibatkan partisipan dan peneliti belum 

banyak dilakukan sehingga hal ini menjadikan penelitian ini unik dibandingkan 

penelitian sejenis dalam ranah fenomenologi. Selain itu dinamika birokrasi di 

daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian aparatur. Hal 

tersebut adalah bagian dari dunia yang mempengaruhi subyek sehingga 

lingkungan tersebut erat dengan aparatur pelayanan publik daerah. Pengalaman-

pengalaman dalam keseharian aparatur adalah bagian yang tidak terpisahkan 

dan menjadi hal yang mempengaruhi pemaknaan mereka. Berangkat dari 

beberapa hal tersebut diatas maka penulis termotivasi untuk melakukan 

penelitian ini. 
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4.3 Fokus Penelitian 

Penentuan fokus penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk memberikan 

batasan agar penelitian ini nantinya terfokus pada masalah dan tidak melebar 

dari masalah yang ditetapkan. Fokus ini menjadi acuan bagi peneliti untuk 

mengetahui secara persis data mana yang diperlukan dan yang akan 

dikumpulkan dan data mana yang dirasa tidak perlu dikumpulkan (Moleong, 

2014:94). Dari penjelasan tersebut maka penulis berusaha menfokuskan 

penelitian pada pemaknaan aparatur pelayanan publik daerah terhadap 

akuntabilitas. 

 

4.4 Rumusan Masalah 

Seperti uraian diatas bahwa konsep akuntabilitas belum bisa sepenuhnya 

dipahami oleh aparatur pelayanan daerah. Otonomi di daerah menjanjikan 

sebuah kesempatan untuk mengembangkan daerah dan masyarakat memiliki 

andil dalam partisipasi pembangunan. Akuntabilitas publik  merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari kinerja pemerintah daerah. Pentingnya pelaksanaan 

akuntabilitas dalam hal layanan serta birokrasi publik akan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Untuk mencapai 

hal tersebut diperlukan sebuah pola pikir baru bagi aparatur daerah dalam 

memaknai akuntabilitas yang diharapkan perubahan pola pikir tadi akan 

berdampak terhadap perbaikan kinerja. Untuk itu berdasarkan latar belakang 

diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu  bagaimana 

apartur pelayanan publik daerah memaknai akuntabilitas dalam lingkup kerja 

praktis 
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4.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang yang disampaikan sebelumnya maka tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk memahami secara mendalam makna akuntabilitas 

pada sektor pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.  Dalam 

sektor publik yang cenderung praktis lingkungan kerja dan pengalaman individu 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Menurut penulis kedua hal yaitu 

kesadaran individu serta keberadaan mereka di lingkungan kerja menjadi dasar 

pemaknaan mereka terhadap akuntabilitas. Berangkat dari hal tersebut penelitian 

ini akan memberi gambaran menyeluruh tentang makna akuntabilitas dalam 

lingkungan kerja praktis di sektor publik. 

 

4.6 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis: 

Sebagai tambahan teoritis dan empiris mengenai literatur pelayanan publik di 

daerah, memberi gambaran mengenai akuntabilitas sektor publik serta 

menambah literatur publik yang terkait akuntabilitas pelayanan dan konsep 

good governance. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan kontribusi 

pada pengembangan keilmuan akuntansi khususnya di bidang akuntansi 

sektor publik yang terkait konsep new public management dan bidang 

akuntabilitas sektor publik terutama terkait dengan pelayanan pada 

Pemerintah Daerah. 

 

2. Manfaat Praktis : 

Bagi Pemerintah Kabupaten Malang hasil penelitian ini diharapkan akan 

memberikan sumbangan pemikiran dan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penyusunan standar kebijakan publik serta memberikan 

gambaran tentang kondisi pelayanan publik terutama sisi akuntabilitas 
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aparatur pelayanan di daerah yang seringkali menjadi sorotan. Penelitian ini 

diharapkan memberi pemahaman dan dimensi baru bagi aparatur pelayanan 

daerah tentang akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan kinerja layanan di 

pemerintah daerah. Secara lebih spesifik penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan dasar bagi organisasi dalam melakukan perbaikan kinerja layanan di 

daerah. 
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BAB II 

AKUNTABILITAS PUBLIK SEBAGAI BAGIAN DARI GOOD GOVERNANCE 

 

Accountability is essentially about institutions, mechanisms and procedures 

set to work in a world of hard, practical realities.”  

(Peter Barberis, 1998) 

 

 

2.1. New Public Management : Paradigma Baru Sektor Publik   

New Publik Management (NPM) adalah sebuah paradigma dominan dalam 

administratif publik (Ehsan, 2003). Konsep NPM ini pertama kali dikenalkan oleh 

Hood (1991) sebagai sebuah solusi perbaikan kinerja pada sektor publik. Pada 

awal tahun 1980 Garson dan Overman mendefinisikan NPM sebagai sebuah 

studi interdisipliner dalam aspek umum administrasi, sebuah penyatuan dari 

fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan yang merupakan bagian 

dari manajemen yang digabungkan dengan manajemen sumberdaya manusia, 

keuangan, fisik, informasi dan sumber daya politik (Vigoda, 2003). NPM dengan 

cepat menjadi semboyan di banyak negara yang memunculkan penyederhanaan 

dalam sistem birokrasi publik, dengan kata lain menyusun ulang birokrasi publik 

yang dalam beberapa dekade masih bersifat tradisional (old management) 

menjadi lebih berkonsep market oriented (Ehsan, 2003) dalam artian 

menekankan pelayanan kepada masyarakat. 

 Lebih lanjut Hood (1991) menyatakan bahwa NPM sebagai “administrative 

argument” and “administrative philosophy”. Sebagai sebuah administrative 

argument, NPM bisa dikatakan sebagai sebuah ide baru tentang desain 

organisasi dimana sebuah organisasi dapat dipecah menjadi beberapa sub 

bagian dan sub bagian tersebut memiliki fungsi dan spesialisasi tersendiri 

(nested system) (Simon,1983).Sedangkan dari pandangan administratif, NPM 

merupakan sebuah solusi untuk memaksimalkan kinerja dan performa organisasi 
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menjadi lebih efisien (Barzelay, 2002). New Public Management sebagai 

administrative philosophy lebih menitikberatkan pada desain organisasi dalam 

birokrasi pemerintah.  NPM dalam pandangan ini merupakan sebuah bagian dari 

kerangka kerja yang menjelaskan tentang agenda pemerintah dan fungsi otoritas 

pemerintah dalam  mengambil sebuah kebijakan atau keputusan dalam waktu 

tertentu. Hood mengidentifikasikan tujuh “doktrin” komponen NPM (Vigoda, 2003) 

yaitu : 

1. Penerapan manajemen yang bersifat profesional dalam sektor publik. 

2. Standar dan penilaian kinerja yang diterapkan dalam sektor publik. 

3. Penekanan pada pencapaian output sektor publik. 

4. Pemisahan tugas, delegasi dan wewenang ke dalam unit yang lebih kecil. 

5. Penekanan kepada sistem “kompetisi”, terutama yang terkait dengan kinerja 

aparatur publik maupun organisasi publik. 

6. Menerapkan sistem manajerial pada sektor privat ke dalam sektor publik. 

7. Penekanan kepada penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien 

 

Secara tersirat NPM lebih dekat dengan sektor swasta ketimbang sektor 

publik. Perubahan lingkungan organisasi yang dinamis membuat sektor publik 

harus bisa beradaptasi. Tuntutan perbaikan pelayanan dan birokrasi menjadi hal 

yang utama bagi sektor publik. Salah satu tujuannya yaitu bagaimana sektor 

publik menjadi lebih efisien dan efektif. Terlepas dari kritikan terhadap  NPM 

yang cenderung public service delivery dan menganggap masyarakat sebagai 

konsumen (Hermawan, 2013), upaya perbaikan kinerja sektor publik dengan 

berkaca pada sektor swasta penting untuk dilakukan. Tugas selanjutnya 

pemerintah yaitu memilah mana prinsip yang sesuai untuk diterapkan pada 

sektor publik daripada mengadopsi secara utuh yang pada akhirnya akan 
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menimbulkan masalah baru karena perbedaan karakteristik kedua sektor 

tersebut. 

 

2.2. Konsep Good Governance 

Governance merupakan istilah yang sering kita dengar dalam sektor publik 

ataupun hal-hal yang terkait dengan pemerintah. Governance dalam kamus 

bahasa Inggris  berarti the act of governing, exercisingauthority. Sementara 

pengertian governance sendiri memiliki tafsir yang beragam sesuai dengan 

konteks tertentu. Namun pandangan umum tentang governance ini didasarkan 

pada pernyataan yang disampaikan oleh United Nation Development Programme 

(UNDP) yaitu governance dapat dikatakan sebagai sebuah upaya atau 

pelaksanaan kewenangan baik dalam hal ekonomi, politik maupun administratif 

yang bertujuan untuk mengelola negara dalam semua tingkatan. Sementara 

World Bank lebih spesifik dalam menjelaskan governance sebagai sebuah 

kewenangan negara dalam menggunakan kekuasaannya untuk mengelola 

perekonomian dan sumber daya dalam negara tersebut yang ditujukan untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

Melihat pengertian tersebut maka banyak kalangan yang mengaitkan 

governance dengan pemerintahan atau secara lebih spesifik yaitu pemerintah itu 

sendiri. Good governance atau dalam istilah bahasa Indonesia diartikan dengan 

tata kelola pemerintahan yang baik. Bintoro Tjokroamidjojo (2005) 

mendefinisikan good governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang 

amanah. Penjelasan lebih kompleks disampaikan oleh  Elahi (2009) yang 

menjelaskan good governance sebagai sebuah proses dan struktur yang 

menjaga hubungan politik dan sosial ekonomi. Lebih lanjut Elahi menjelaskan 

pemerintahan yang baik akan tercapai dengan adanya beberapa karakteristik. 
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Pertama yaitu partisipasi, dimana setiap anggota masyarakat memiliki 

keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan. Kedua yaitu aturan hukum 

yang jelas dimana tidak ada keberpihakan pada golongan tertentu. Ketiga yaitu 

transparasi dimana setiap masyarakat mendapatkan informasi yang jelas 

mengenai tugas pemerintah serta adanya kemudahan akses terhadap informasi 

publik. Keempat yaitu daya tanggap yang berarti bahwa institusi publik dituntut 

untuk lebih memperhatikan masyarakat sebagai stake holder utamanya. 

Dari beberapa penjelasan yang ada pada dasarnya good governance 

mencakup semua kegiatan pemerintahan. Dalam sektor publik good governance 

ini menjadi dasar sendi-sendi sektor publik karena hal tersebut secara tidak 

langsung juga terkait dengan kinerja sektor publik. Untuk memahami good 

governance hal yang pertama dilakukan adalah mengerti serta memahami 

prinsip-prinsip yang membentuknya. Dari prinsip tersebut maka kita dapat menilai 

kinerja darisektor publik sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. 

 

2.3. Akuntabilitas 

Dalam beberapa dekade terakhir istilah akuntabilitas menjadi perdebatan 

diantara akademisi maupun praktisi. Akuntabilitas juga dianggap sebagai lakon 

atau bisa dikatakan sebagai ikon dalam diskusi ataupun sebuah konsep (Bovens,  

2014). Menurut Bovens sejarah awal dari akuntabilitas dimulai dari kegiatan tata 

buku dan dalam bidang akuntansi. Akuntansi dalam hal ini dapat diartikan ganda 

yaitu kegiatan mencatat dan menghitung sesuatu yang dianggap penting dan 

berharga serta juga berarti menyediakan sebuah akun terkait dengan kegiatan 

tersebut. Akuntabilitas bisa diartikan sebagai sebuah nilai maupun juga sebuah 

mekanisme (Bovens, 2014). Sebagai sebuah nilai maka akuntabilitas bisa 

dikatakan sebagai sebuah kualitas atau keadaan yang diinginkan pihak tertentu 

baik negara maupun sektor privat. Sedangkan sebagai sebuah mekanisme maka 
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akuntabilitas diartikan sebagai sebuah hubungan kelembagaan atau sebuah 

pengaturan dimana ada pihak yang dinilai.  

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa 

publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 

pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep 

akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi 

mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan 

informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. 

Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang 

mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang 

transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat. 

Dilihat dari jenisnya maka menurut Iqbal dan Saleh (1991) akuntabilitas 

terdiri dari dua yaitu internal dan eksternal dimana kedua hal tersebut menjadi 

bagian dari dalam diri seseorang yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Akuntabilitas internal adalah sebuah pertanggungjawaban yang 

menyangkut diri seseorang yang bersifat pribadi. Akuntabilitas jenis ini lebih 

kepada pertanggungjawaban seseorang terhadap segala sesuatu yang 

dilakukannya. Pendeskripsian ulang akuntabilitas sendiri menurut Friedrich dan 

Finer telah merambah bidang administrasi dimana akuntabilitas internal bisa 

merujuk kepada profesional, personal dan subyektif (Mulgan, 2000). Senada 

dengan yang disampaikan oleh Iqbal dan Saleh (1991) maka dalam sebuah 

organisasi seseorang bisa dikatakan profesional bila dapat 

mempertanggungjawabkan segala tindakannya sendiri dan sesuai dengan norma 

dan kaidan organisasasi. Akuntabilitas internal ini yang kemudian oleh Carino 

(1983) disebut juga akuntabilitas spiritual dimana hal tersebut merupakan 

pertanggungjawaban seseorang dengan Tuhannya. Akuntabilitas ini sulit diukur 

karena tidak ada patokan yang jelas karena yang mengerti hanyalah orang 
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tersebut tetapi akuntabilitas internal ini bila dilaksanakan secara benar dan 

sungguh-sungguh maka akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada 

pencapaian kinerja orang tersebut dalam organisasi. 

Akuntabilitas eksternal seseorang adalah sebuah bentuk 

pertanggungjawaban seseorang terhadap lingkungan baik yang bersifat formal 

dalam organisasi ataupun kepada masyarakat. Berbeda dengan akuntabilitas 

internal maka akuntabilitas eksternal ini dapat diukur karena ada norma dan 

standar yang tersedia baik di organisasi maupun masyarakat (Nazsir, 2003). Dari 

empat bentuk akuntabilitas yaitu : akuntabilitas politik, akuntabilitas adminstratif, 

akuntabilitas profesional dan akuntabilitas demokrasi maka akuntabilitas ekternal 

ini terdapat dalam akuntabilitas administratif. Dimensi akuntabilitas eksternal ini 

ada dua yaitu vertikal  yang berhubungan dengan posisis tertinggi dalam 

organisasi dan horizontal yang berhubungan dengan parlemen atau masyarakat 

(Cendon, 2009). Konsep vertikal dan horizontal Cendon ini senada dengan yang 

disampaikan oleh Nazsir (2003) bahwa akuntabilitas eksternal ini meliputi internal 

accountability to the public servant own organization and external accountability 

to individuals and organisation outside public servant own organization.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Thus "phenomenology" means αποφαινεσθαι τα φαινομενα -- to let that which 

shows itself be seen from itself in the very way in which it shows itself from itself.”  

(Heidegger, 1962) 

 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena yang 

menjadi obyek dalam penelitian ini adalah manusia bukan benda. Creswell 

(2016) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau 

sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. 

Karena sifat manusia cenderung bersifat kompleks maka diperlukan sebuah 

pemahaman mendalam terhadap interaksi antar manusia tersebut dan penelitian 

kualitatif adalah salah satu solusinya (Marshal, 1999). 

Dalam penelitian kualitatif masing-masing partisipan dilibatkan dalam 

sebuah proses untuk membentuk realitas (Hajaroh, 2010:6)  Menurutnya pula 

peneliti membuat gambaran kompleks bersifat holistik, menganalisis kata-kata, 

melaporkan pandangan- pandangan para informan secara rinci dan dalam situasi 

alamiah. Karakteristik pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian kualitatif 

menurutnya adalah kepedulian terhadap “makna” dan bersifat naturalistik serta 

tidak peduli terhadap persamaan dari objek penelitian melainkan sebaliknya 

mengungkap tentang kehidupan dari orang yang berbeda-beda.  

Dalam melakukan penelitian digunakan metode interpretasi dimana  

interpretasi dalam penelitian ini didasarkan pada fenomenologi Heidegger yang 

dihasilkan dari penciptaan kembali (co-create interpretation) yang dilakukan 

antara partisipan dan peneliti. Pada kenyataannya tiap-tiap orang memiliki makna 
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yang berbeda-beda demikian juga dengan aparatur pelayanan daerah. Sehingga 

untuk mengungkap kenyataan tersebut maka manusia atau orang disini bertindak 

sebagai instrumen dalam penelitian. Menurut Sarwono (2006) penelitian kualitatif 

ini dilakukan untuk memahami makna yang mendasari tingkah laku seseorang 

dan juga untuk memahami keadaan secara lebih mendalam dan terinci. Hal ini 

juga dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor (1975) bahwa metodologi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. 

 

3.2 Fenomenologi : Usaha Mencari Makna 

Fenomenologi adalah sebuah pendekatan filosofis yang berasal dari 

bidang filsafat. Cikal bakal fenomenologi ini berasal dari psikologi deskriptif yang 

dikembangkan oleh Frans Bretano yang kemudian dipopulerkan oleh Husserl 1. 

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani “phainomenon” (phainomai artinya 

menampakkan diri sedangkan logos artinya akal budi) sementara Oxford 

dictionary menyebutkan bahwa fenomenologi adalah sebuah pendekatan yang 

meneliti tentang kesadaran dan pendekatan langsung. Fenomenologi merupakan 

sebuah jawaban atas krisis ilmu sosial yang terjadi pada waktu itu 2 . 

Fenomenologi menurut Husserl adalah ilmu tentang penampakan (Aldian, 2010) 

yang mengajarkan kita untuk tidak melihat benda-benda melainkan berfokus 

pada fenomena (Hasbaniyah, 2005). Lebih lanjut Hasbaniyah mengatakan 

                                                             
1 Frans Bretanno (1838-1917) melihat fenomena dari sisi fisik dan mental (psikologi deskriptif) 

yang kemudian disempurnakan oleh Twardowski (1866-1938). Husserl bertolak dari 
pandangan Bretano dan cenderung mengadopsi filsafat Transedental Kant dan 
menitikberatkan pada subyek. Husserl adalah yang pertama kali mengenalkan fenomenologi 
sehingga seringkali disebut sebagai bapak fenomenologi. 

 
2 Fenomenologi pertama kali muncul dalam tulisan Husserl Philosopie der Aritmetik (1891) 

sebagai wujud kritik terhadap psikologisme yang berusaha menerangkan persoalan logika 
berdasarkan pengungkapan kondisi psokologis tertentu (Aldian, 2010). Tulisan ini dianggap 
tonggak bagi fenomenologi karena Husserl melakukan analisis deskriptif dalam 
mengungkapkan edios (struktur dasar) mulai terasa. 
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bahwa fenomenologi secara sederhana bisa dilihat sebagai sebuah sikap hidup 

yang mengajarkan kita untuk menerima segala informasi yang datang tanpa 

meletakkan prasangka (menilai) dan sebagai sebuah metode untuk mencari 

jawaban.  

Fenomenologi menitikberatkan pada kesadaran pengalaman manusia 

dimana konsep utamanya adalah makna. Pengalaman manusia pada dasarnya 

berasal dari kesadaran dalam dirinya sehingga kesadaran selain bersifat 

subyektif juga berarti kesadaran akan sesuatu (Hajaroh, 2010). Pendekatan 

fenomenologi Heidegger digunakan dalam penelitian ini karena mencoba 

mengungkapkan makna berdasarkan dari pengalaman individu. Heidegger pada 

dasarnya bertolak dari Husserl yang secara lebih lanjut berusaha untuk 

mentransformasi fenomenologi Husserl (Adian, 2010 :49). Berbeda dengan 

Husserl yang lebih mengedepankan intuisi (subyek) maka fenomenologi 

Heidegger merupakan gabungan dari subyek dan obyek yang oleh Heidegger 

disebut dengan “ada-dalam-dunia” (in-der-welt-sein). Struktur tersebut menurut 

Hidegger perlu disibak, diungkap dan dipahami maknanya karena merupakan 

realitas yang sesungguhnya dimana dalam realitas tersebut ilmu pengetahuan 

bersifat praktis bukan teoris (Aldian, 2010:51).  Manusia (Dasein) menurut 

Heidegger terikat dengan waktu (masa lampau, sekarang, dan masa depan) dan 

lingkungannya sehingga dalam memaknai sesuatu tak lepas dari dunianya 

sehingga pemaknaan adalah hasil pengalaman praktis yang dialami oleh Dasein 

dalam kesehariannya. Berangkat dari pemikiran Heidegger tersebut maka 

penelitian ini berusaha untuk mencari makna akuntabilitas dari perspektif 

aparatur pelayanan publik (Dasein) yang menjadikan pelayanan sebagai bagian 

dari lingkungan kesehariannya.  

 

3.3 Heidegger : Sebuah Upaya Mentransformasi Fenomenologi Husserl 
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Membahas fenomenologi tentu tidak lepas dari sosok Edmund Husserl 

yang sering disebut dengan bapak fenomenologi. Gerakan filsafat yang 

dipelopori oleh Husserl ini seakan memberi sebuah jawaban baru pada ranah 

penelitian sosial yang memposisikan fenomenologi sebagai sebuah ilmu tanpa 

presuposisi (Aldian, 2010). Martin Heidegger adalah seorang pemikir kelahiran 

Jerman yang pada awal karirnya berkutat pada bidang teologi kristen. Dalam 

perjalanannya dia kemudian menggeluti bidang filsafat dan pertemuannya 

dengan Husserl di Freiburg pada 1916 membuka ketertarikannya pada 

fenomenologi yang muncul sebagai sebuah filsafat baru.  

Pemikiran Heidegger (1962) bertolak dari fenomenologi Husserl yang 

berangkat pada kesadaran untuk mencari makna. Fenomenologi Husserl yang 

menekankan untuk kembali ke subyek atau kesadaran dianggap Heidegger 

hanya akan mengulangi kesalahan idealisme. Husserl menempatkan kesadaran 

sebagai pusat dunia (Aldian, 2010), kesadaran itu yang nantinya akan 

membentuk dunia. Menurut Heidegger dunia yang menciptakan subyek atau 

kesadaran luput dari perhatian Husserl sehingga pada titik ini Heidegger 

berusaha untuk menawarkan hal baru (realitas yang bukan obyek maupun 

subyek). Heidegger menolak dengan tegas kesadaran sebagai pusat dunia 

dalam pandangan Husserl dan berfokus pada being in the world rather than 

knowing the world (Reiners, 2012), fenomenologinya berfokus pada dunia 

manusia yang disebutnya sebagai ada-dalam-dunia (in-der-welt-sein). 

Fenomenologi Heidegger didasarkan fakta bahwa manusia sebagai obyek 

penelitian tidak terlepas dari lingkungannya (budaya, sosial, sejarah). Dalam 

hubungannya untuk memahami pengalaman manusia Heidegger mengenalkan 

sebuah konsep dasein 3 (ada di sana) atau keberadaan manusia dalam dunia. 

                                                             
3  Dalam pandangannya Heidegger tidak secara langsung merujuk pada manusia karena 

mengacu pada generalitas spesies. Dia menggunakan istilah dasein yang berasal dari kata da 
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Heidegger mengatakan bahwa kesadaran akan sesuatu tidak menjamin 

pemahaman tersebut secara utuh (Aldian, 2010). Dasein dalam pandangan 

Heidegger merupakan dimensi benar sekaligus salah yang tidak bisa menaruh 

pertimbangan-pertimbangan (bracketing) tentang dunia karena pertimbangan 

tersebut menjadi bagian utuh penafsiran manusia kepada dunianya. Hal ini 

sekaligus menyanggah  konsep kesadaran dan epoche Husserl sekaligus. 

Pandangan kritis Heidegger tentang pemisahan antara oyek dan subyek juga 

tidak lepas dari kondisi saat itu. Berbeda dengan filsuf lainnya yang cenderung 

fokus pada pikiran manusia 4 , menurut Heidegger dasein tidak mengambil jarak 

dengan dunianya. Dasein menurut Heidegger tak lepas dari masa lalu, masa kini 

dan masa depan. Dimensi waktu tersebut adalah bagian dari kehidupan dasein 

yang juga dipengaruhi oleh dunia sekitar (lingkungan). Sehingga dapat dikatakan 

bahwa proses pemaknaan yang dilakukan Heidegger bersifat menyeluruh yang 

tidak memisahkan subyek obyek tetapi adalah gabungan dari keduanya.  

 

3.4 Interpretive Phenomenology : Cara Heidegger Mengungkap Makna 

Fenomenologi Heidegger terbentuk dari kenyataan bahwa peneliti adalah 

bagian dari fenomena (Reiners, 2012). Konsekuensi dari hal tersebut maka ide 

atau opini yang terbentuk sebelumnya tidak melalui proses bracketing. Hal 

tersebut yang membedakan dengan fenomenologi transedental Husserl dimana 

untuk menjelaskan fenomena maka peneliti melakukan bracketing untuk 

                                                                                                                                                                       
(mengada disana) dan sein (ada) yang berarti “ada disana”. Hal ini menimbulkan pertanyaan 
dasar tentang keberadaan manusia sehingga fenomenologi Heidegger secara tidak langsung 
memuat dimensi ontologis. (Aldian, 2010), (Henry, 2009) 
 
 

4   Heidegger dengan tegas mengkritik adagium descrates:”aku berpikir maka aku ada”. 

Konsep tersebut terlalu menekankan pada manusia yang mengutamakan pikiran. Konsep 
Heidegger yaitu aku ada terlebih dahulu baru aku berpikir. Ini salah satu pokok pemikiran 
Heideger tentang keberadaan (eksistensi) manusia sehingga fenomenologi Heidegger 
terkadang disebut dengan fenomenologi eksistensial 
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menghindari bias, atau menurut Kamayanti (2016) seorang peneliti tidak harus 

masuk ke dalam lingkungan subyek. Perbedaan mendasar antara Husserl dan 

Heidegger adalah cara melihat fenomena. Husserl berpendapat bahwa 

kesadaran adalah pusat segalanya, yang membentuk dunia. Sedangkan 

Heidegger menekankan bahwa manusia adalah bagian yang tidak terpisahkan 

dari dunia.  Wojnar and Swanson (2007) secara spesifik menjelaskan  perbedaan 

fenomenologi Husserl dan Heidegger sebagai berikut :  

Tabel 3.1 :  Perbedaan Kunci antara Husserl dan Heidegger 

Fenomenologi Husserl (Descriptive) Fenomenologi Heidegger (Interpretive) 

1. Penekanan utama terletak pada proses 

menjelaskan esensi  universal. 

1. Penekanan utama adalah bagaimana 

memahami fenomena dalam konteks. 

2. Melihat seseorang sebagai bagian dari 

dunia dimana dia berada.  

2. Melihat seseorang sebagai self-interpretive 

being.  

3. Memiliki keyakinan bahwa “kesadaran” 

adalah sesuatu yang dibagikan oleh 

seseorang.  

3. Keyakinan terhadap konteks budaya, 

kebiasaan/pengalaman, dan bahasa adalah 

sesuatu yang dibagikan seseorang. 

4. Refleksi diri dan “melucuti” kesadaran 

terhadap pengetahuan sebelumnya 

membantu menyediakan gambaran yang 

bebas terhadap sebuah fenomena 

4. Sebagai bagian dari lingkungan maka 

peneliti secara aktif menciptakan bersama 

interpretasi  fenomena.  

5. Kepatuhan terhadap proses ilmiah 

memastikan deskripsi yang universal atau 

struktur eidetic. (descriptive) 

5. Menetapkan kriteria kontekstual untuk 

menciptakan kembali interpretasi. 

(interpretive) 

6. Proses bracketing (penundaan asumsi) 

memastikan bahwa interpretasi bebas dari 

bias. 

6. Pemahaman dan penciptaan kembali yang 

dilakukan peneliti dan partisipan adalah 

proses yang membuat interpretasi menjadi 

lebih bermakna. 

 
Sumber : Wojnar dan Swanson (2007) 

 

Laverty (2003) juga menambahkan beberapa point penting terkait dengan 

interpretive fenomenologi yaitu: (a) questions of experiencing and understanding 

; (b) what does is mean to be a person? (c) person exists as a ‘being’ in and of 

the world ; (d) unit of analysis is transaction between situation and the person ; 

(e) interpreters participate in making data. Dari lima point yang disampaikan oleh 
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Laverty yang membedakan fenomenologi Heidegger dengan yang lainnya adalah 

proses pencarian makna yang berdasarkan pengalaman praktis seseorang yang 

dikolaborasikan dengan peneliti dalam proses pengolahan data atau dengan kata 

lain melibatkan peneliti dan informan. 

Heidegger melihat fenomenologi dengan kacamata yang berbeda dengan 

Husserl. Dimensi ontologis dalam fenomenologi Heidegger begitu terasa dengan 

konsep “being” (ada). Pertanyaan dasar ontologis tentang keberadaan atau 

eksistensi manusia dalam dunia adalah pokok utama pemikirannya (Aldian, 2010 

; Reiners, 2012 ; Henry and Mc Cornel, Tracy , 2009). Secara gamblang 

Heidegger menolak adagium Descrates “cogito ergo sum“ yang berarti “aku 

berpikir maka aku ada”. Heidegger mempertanyakan keberadaan manusia 

(being) dan menjadikan hal ini sebagai fokus dalam studinya karena “ada” 

menurut Heidegger adalah hal yang utama dan perlu diungkap. Heidegger 

mengembangkan interpretive phenomenology dengan cara memperluas 

hermeneutic, sebuah filosofi tentang interpretasi (Reiners, 2012 ; Giorgi, 2007). 

Konsep “being” tersebut menuntun Heidegger kepada fenomenologi seperti yang 

disampaikannya (Giorgi, 2007) : 

The  a  priori  character   of  being  and  of  all  the  structures   of  

being accordingly calls for a specific kind of approach and way of 

apprehending being—a  priori  cognition.  The  basic  components  of 

a priori  cognition constitute what we call phenomenology. 

Phenomenology  is the name for the   method   of   ontology,   that   is,   

of   scientific   philosophy.   Rightly conceived, phenomenology is the 

concept of a method. 

 

 

Menurut Heidegger   Kesadaran tidak dipisahkan dari dunia tetapi 

merupakan sebuah struktur yang terbentuk dari pengalaman historis manusia. 

Dalam fenomenologi Heidegger pre-understanding adalah struktur yang 

membentuk being in the world seorang dasein. Oleh karena itu asumsi yang 

dimiliki seseorang sebelumnya, experience, serta pemahaman yang didapat 
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dalam dunia merupakan bagian sejarah dasein yang tidak dapat dipisahkan. 

Konsekuensi dari hal ini maka Heidegger meniadakan bracketing karena semua 

pemahaman yang dimiliki dasein saling terkait dan membentuk sebuah struktur 

pemahaman, termasuk juga faktor historis, dan hal tersebut tidak dapat 

dipisahkan dari hidup seorang dasein. Heidegger berpendapat bahwa kunci 

pemahaman adalah melalui hermeneutic yaitu pemahaman kita tentang 

keseharian di dunia yang didasarkan interpretasi kita sendiri (Reiners, 2012) 

berangkat dari hal tersebut maka fenomenologi Heidegger disebut juga dengan 

interpretive phenomenology. 

 

3.5 Interpretive Phenomenology : Fenomenologi Tanpa Bracketing 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbedaan mendasar 

fenomenologi Heidegger dengan fenomenologi pada umumnya yaitu tentang 

cara melihat fenomena, seperti yang dijelaskan oleh Laverty (2003) : 

Like phenomenology, hermeneutic phenomenology is 

concerned with the life world or human experience as it is lived. 

The focus is toward illuminating details and seemingly trivial 

aspects within experience that may be taken for granted in our 

lives, with a goal of creating meaning and achieving a sense of 

understanding. The way this exploration of lived experience 

proceeds is where Husserl and Heidegger disagreed. While 

Husserl focused on understanding beings or phenomena, 

Heidegger focused on ‘Dasein’, that is translated as ‘the mode 

of being human’ or ‘the situated meaning of a human in the 

world’. 

 

Fenomenologi, seperti yang dijelaskan oleh Husserl mengutamakan kesadaran 

seseorang dimana pikiran dan obyek terjadi secara bersamaan. Berangkat dari 

pemahaman tersebut maka untuk memperoleh makna dalam fenomenologi 

dilakukan bracketing karena menurutnya seseorang harus mengelompokkan 

dunia luar dan bias individu seseorang.  
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Husserl proposed that one needed to bracket out the outer 

world as well as individual biases in order to successfully 

achieve contact with essences. This is a process of suspending 

one’s judgement or bracketing particular beliefs about the 

phenomena in order to see it clearly (Laverty, 2003) 

 

Menurut Husserl kesadaran adalah sebuah dialog bersama antara seseorang 

dan dunianya. Lebih lanjut bagi Husserl akses ke struktur kesadaran bukan 

sebagai masalah induksi atau generalisasi tetapi sebagai hasil penggabungan 

langsung sebuah fenomena. Berbeda dengan pandangan Husserl yang 

berusaha untuk melihat sesuatu apa adanya melalui pengamatan intuitif, 

Heidegger berusaha berfokus kepada “dasein” yang diartikan sebagai “mode of 

being human” (Laverty, 2003).  

Bagi Heidegger kesadaran tidak dipisahkan seperti yang dilakukan oleh 

Husserl tetapi merupakan hal yang membentuk pengalaman historis seseorang. 

Secara historis, latar belakang seseorang termasuk budaya yang 

mempengaruhinya (budaya yang sudah ada sebelum seseorang lahir sampai 

budaya yang terbentuk saat mereka ada) menghadirkan cara untuk memahami 

dunia (fenomena). Berangkat dari hal tersebut maka Heidegger mengatakan 

bahwa bracketing tidak mungkin dilakukan karena seseorang tidak dapat 

dipisahkan dari pemahaman (pre understanding) dan faktor historis dalam 

hidupnya. 

Sesuai dengan konsep Hidegger maka dalam penelitian ini peneliti 

merupakan bagian dari fenomena. Untuk dapat memahami makna yang akan 

diungkapkan oleh informan maka peneliti masuk dalam lingkungan dan menjadi 

bagian dari lingkungan tersebut. Berbeda dengan Husserl yang berusaha 

mencapai makna dengan memisahkan antara kesadaran dan dunia seseorang 

maka penelitian ini berusaha mencapai makna dengan melihat informan sebagai 

self interpretative being dimana pemaknaan diperoleh dari pemahaman (pre 
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understanding) dan faktor historis yang melekat pada diri informan. Bagi 

Heidegger individu dan pengalaman adalah hal yang tidak dapat dipisahkan, dari 

perspektif tersebut maka apa yang dipahami oleh informan dan pengalaman 

mereka baik dalam lingkungan sosial maupun lingkungan kerja tidak dapat 

dihilangkan dan menjadi dasar bagi pemaknaan mereka sehingga bracketing 

(penundaan asumsi) tidak dapat dilakukan. 

 

3.6 Situs Penelitian  

Seperti yang telah disinggung sebelumnya lokasi penelitian ini berada di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang. 

Sebelum dibentuknya organisasi ini pelayanan perizinan masih tersebar di 

beberapa Organisasi Perangkat Daerah. Dengan terpusatnya pelayanan 

perizinan maka diharapkan masyarakat akan menerima kemudahan pelayanan 

yang diberikan oleh pemerintah daerah. Untuk memahami makna akuntabilitas 

yang berkaitan dengan pelayanan di sektor publik khususnya di Kabupaten 

Malang maka perlu dilakukan pengamatan terkait dengan pelayanan publik dan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah tempat 

yang tepat untuk memulainya. Alasan dipilihnya situs penelitian ini dirasa peneliti 

tepat karena dengan terpusatnya perizinan di satu Organisasi Perangkat Daerah 

maka peneliti dapat melihat gambaran pelayanan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang secara umum. Selain itu interaksi 

aparatur dengan lingkungan pelayanan turut membentuk pemahaman mereka 

tentang akuntabilitas. Pemahaman (pre understanding) yang dimiliki oleh 

aparatur dan interaksi mereka dengan lingkungan pelayanan turut membentuk 

pemaknaan mereka tentang akuntabilitas aparatur pelayanan. 
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3.7 Data Kualitatif 

Moleong (2014:157) menyatakan bahwa sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan yang lainnya. Kata-kata dan tindakan orang yang 

diamati atau diwawancarai adalah sumber utama dalam penelitian ini. Dalam 

penelitian kualitatif pemilihan individu sebagai obyek penelitian merupakan hal 

yang penting. Penelitian ini berusaha memilih dengan sengaja dan penuh 

perencanaan para partisipan dan lokasi penelitian yang pada akhirnya dapat 

membantu peneliti untuk memahami masalah yang diteliti secara lebih baik 

(Creswell, 2016:266).  

Penelitian ini menggunakan data primer yang dihasilkan dari hasil 

wawancara dengan informan yang dituangkan dalam bentuk teks (Sarwono, 

2006:209). Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara 

informan masing-masing bidang dan bagian yang kemudian data ini 

dikelompokkan sesuai dengan tema dan sub tema terkait akuntabilitas. Data 

sekunder dalam penelitian ini berasal dari SOP (Standar Operasional Prosedur) 

dan SP (Standar Pelayanan) perizinan. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai 

(SKP) juga digunakan untuk dapat melihat kinerja aparatur sudah sesuai dengan 

prinsip accountable atau tidak terkait dengan tugasnya, hal ini juga dijadikan oleh 

peneliti sebagai pertimbangan dalam menentukan informan. Untuk dapat 

menentukan informan yang capable sesuai dengan tema penelitian dan yang 

memahami pelayanan serta tugasnya maka peneliti perlu memiliki gambaran 

tentang kapabilitas informan dan salah satunya tertuang dalam dokumen SKP. 

Dokumen pendukung lainnya seperti capaian realisasi program, indeks kepuasan 

konsumen, dan capaian kinerja juga digunakan oleh peneliti untuk dapat melihat 

gambaran akuntabilitas dalam organisasi secara umum. 
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Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi 

dan wawancara (indepth interview). Dengan observasi maka peneliti akan turun 

langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu 

yang ada di lokasi penelitian. Dalam wawancara maka peneliti dapat melakukan 

face to face interview dengan partisipan dengan mengajukan pertanyaan umum 

maupun spesifik dan bersifat terbuka (open minded) yang dirancang untuk 

memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan. Dalam pelaksanaannya 

maka peneliti mengajukan pertanyaan awal sebagai pancingan untuk dapat 

membuat suasana wawancara lebih cair. Tahap selanjutnya yaitu peneliti 

berusaha menggali pemahaman informan terkait dengan akuntabilitas yang 

mencakup tugas dan keterkaitan informan dengan organisasi. Selanjutnya 

Peneliti berusaha menggali pengalaman historis informan baik dalam lingkungan 

sosial dan terutama dalam lingkungan kerja praktis yang turut membentuk 

pemahaman mereka tentang akuntabilitas. 

 

3.8 Pemilihan Subyek Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif tidak ada batasan mengenai penentuan sampel 

penelitian. Secara umum sifat representatif sampel tergantung dari pilihan yang 

dilakukan oleh peneliti sendiri. Sampel representatif mengacu bagaimana peneliti 

dapat memahami subyek penelitian dengan baik (Patterson and Willian, 2002). 

Penentuan subyek penelitian kualitatif tidak seketat dalam penelitian kuantitatif. 

Mengacu pendapat Sarwono (2006:205) untuk memilih sample penelitian 

kualitatif digunakan tehnik non probabilitas yaitu cara pengambilan sampel tidak 

menggunakan rumusan statistik namun menekankan pada subyektifitas peneliti. 

Dalam penelitian kualitatif peneliti memilih informan dan lokasi penelitian dengan 

penuh sengaja dan perencanaan (Creswell, 2016:266) karena penelitian ini 

sedari awal berangkat dengan pemahanan yang sudah ada. Salah satu ciri 
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penelitian kualitatif adalah sampel kecil yang mengutamakan kualitas informan 

bukan pada kuantitas (Sarwono, 2006). Pembahasan mengenai informan dan 

lokasi penelitian mencakup empat aspek (Miles dan Hubberman, 1994) yaitu : 

lokasi penelitian, siapa yang akan diobservasi atau diwawancara, kejadian apa 

yang dialami aktor yang akan dijadikan topik wawancara dan observasi, dan sifat 

peristiwa yang dirasakan aktor dalam setting penelitian. 

Penentuan informan dalam penelitian ini yaitu staf pelayanan di Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Malang. Alasan dipilihnya staf 

sebagai informan karena mereka adalah orang yang berinteraksi langsung 

dengan masyarakat dalam pengurusan perizinan selain itu mereka juga 

memahami seluk beluk pelayanan dan Standar Operasional Pelayanan. Staf 

yang menjadi informan disini adalah staf bidang dan bagian tata usaha yang 

menangani langsung perizinan. Jumlah yang dipilih adalah masing-masing staf 

yang mewakili beberapa bidang masing-masing. Alasan lain dipilihnya beberapa 

staf tadi karena selain mereka sudah menggeluti bidangnya dalam kurun waktu 

yang lama (lebih dari 5 tahun) sehingga dapat dikatakan mereka juga orang yang 

capable di bidangnya. Informan yang akan dijadikan sumber penelitian adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2 : Informan Penelitian 

No. Posisi Bidang/Bagian/Seksi 

1. Staf Bidang Perhitungan dan Penetapan 

2. Staf Bidang Verifikasi 

3. Staf Bidang Informasi dan Sosialisasi 

4. Staf Bidang Pembangunan 

5. Staf Bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

6 Staf Bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
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1. Informan 01  

Saudari NS adalah Staf Bagian Umum dan Kepegawaian sekaligus 

merangkap sebagai Bendahara Gaji.  

2. Informan 02 

Saudara GF adalah Staf Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya Seksi 

Perhitungan dan Penetapan. Dalam Tugasnya yang bersangkutan 

menangani perizinan IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi)   

3. Informan 03  

Saudara AA adalah Staf Bidang yang menangani perizinan Reklame, 

Penampungan TKI, dan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing). 

4. Informan 04 

Saudari EW Staf Bidang Pembangunan yang menangani perhitungan SKR 

(Surat Ketetapan Retribusi) sekaligus memangani izin IPPT (Izin Peruntukan 

Pengunaan Tanah), IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Tower 

5. Informan 05 

Saudara RS adalah Staf Bagian Umum yang dalam kesehariannya 

menyangkut administrasi persuratan sekaligus merangkap penanggung 

jawab website (surat pembaca) dan pekerjaan lainnya yang terkait dengan 

administrasi umum. 

6. Informan 06 

Saudara AW adalah staf bidang Perekonomian Seksi Verifikasi yang 

bertanggung jawab terhadap verifikasi berkas masuk serta menangani izin 

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDG (Tanda Daftar Gudang) 

 

3.9 Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif secara keseluruhan proses analisis data 

melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar (Creswell, 
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2016:274). Berbeda dengan fenomenologi pada umumnya, fenomenologi 

Heidegger tidak melalui proses reduksi untuk mencari makna. Dalam 

fenomenologi Heidegger tidak ada proses bracketing seperti yang dilakukan 

Husserl hal ini dikarenakan peneliti terlibat langsung dengan pengalaman dan 

merupakan bagian dari fenomena (Reiners, 2012). 

Dalam menggali makna dan melakukan interpretasi kembali, Heidegger 

mengenalkan sebuah konsep yaitu hermeneutic circle. Hermeneutic circle adalah 

sebuah upaya memahami fenomena yang berasal dari gabungan pengungkapan 

makna yang dilakukan oleh peneliti dan partisipan (Wojnar and Swanson, 2007). 

Disebut hermeneutic circle karena untuk mencapai interpretasi makna Heidegger 

mengibaratkan proses penafsiran yang dilakukan seperti sebuah gerakan 

melingkar dan berjalan serentak. Peneliti diberi kebebasan untuk memeriksa 

antara part dan whole part secara berulang-ulang seperti gerakan melingkar 

sampai menemukan makna final. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Reinners 

(2012) sebagai berikut : 

“In contrast  to Husserl’s descriptive phenomenology, Heidegger’s 

interpretive phenomenology eliminated bracketing, asserting that 

impartiality  was impossible because researchers  became enmeshed 

with the experience. Heidegger endorsed the hermeneutic circle, 

where understanding and interpretation of phenomenon was gained 

through shared knowledge and shared experiences”. 

 

Hermeneutic circle sangat menekankan pada proses interpretasi dimana 

peneliti dibebaskan untuk memahami teks atau sumber tertulis lainnya untuk 

memahami keseluruhan konteks dan menginterpretasikannya. Setiap bagian dari 

teks (part of text) berkaitan dengan pemahaman atau gambaran seluruhnya 

(whole text) dan sebaliknya, dimana gerakan ini terjadi bolak-balik antara part 

and whole text dalam proses pemahaman yang digambarkan oleh lingkaran 

hermenetik (Hermeneutic circle) (Boell and Kecmanovic, 2013 ; Wojnar and 
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Swanson, 2007). Kafle (2011) menggambarkan hermeneutic circle yang didasari  

konsep Laverty (2003) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Hermeneutic Circle 
Sumber : Kaffle (2011) 

 

Heidegger mengenalkan hermeneutic circle untuk menginterpretasikan 

makna dan dalam proses tersebut Heidegger mengembangkan struktur 

pemahaman yaitu fore-structure yang terdiri dari fore-having, fore-sight, dan fore-

conception. Fore-Having dijelaskan oleh Heidegger sebagai “something we have 

in advance” yang berarti sesuatu atau pemahaman yang dimiliki sebelumnya. 

Fore-sight adalah the fact that we always enter a situation or experience with 

particular view or perspective dan fore-conception adalah anticipated sense of 

interpretation which become conceptualized (Healy, 2012 ; Kinneavy ,1987). 

Lebih sederhananya, ketiga struktur pemahaman tersebut diatas oleh Aldian 

(2010) kemudian disebut dengan masa lalu, masa sekarang dan masa 

mendatang.  Dalam memahami fenomena maka peneliti dan partisipan saling 

bekerja sama mengeksplorasi pengalaman, menggunakan imajinasi, lingkaran 

hermenetik, dan perhatian terhadap bahasa dan tulisan (Laverty, 2003).  

Dalam hermeneutic circle proses membaca dan menulis sangat penting 

karena kedua hal tersebut adalah kunci dalam menghasilkan makna. Proses 

penafsiran tidak terbatas dengan satu set struktur saja karena penafsiran timbul 

dari pre-understanding dan dialectical movement antara part and whole text 

Intrepreting 

Reflective Writing 

Reading 
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(Allen, 1995). 5  Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka alur penelitian ini 

dapat disajikan sebagai berikut : 

Gambar 3.2 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Crist and Tanner (2014) diolah 

 

                                                             
5  Proses hermeneutic Heidegger sebagai sebuah metode penyelidikan yaitu berjalan melingkar 

(circular). Proses tersebut diwujudkan dalam lingkaran hermeneutic (hermeneutic circle) yang 
bertujuan menyoroti keterkaitan fenomena dengan lingkungannnya. Proses penafsiran tidak pernah 
keluar dari lingkaran tetapi berlangsung didalam dan bergerak secara tepat. Dalam lingkaran 
hermeneutic peneliti memeriksa transkrip dan data audio berulang-ulang dan mengacu pada informan 
untuk memastikan interpretasi (makna) tertuang dalam temuan. 

Akuntabilitas Aparatur 

Wawancara  

Data Fenomena Akuntabilitas  

Analisis Pendekatan 
Fenomenologi Interpretif 

Heidegger 

Proses Transkripsi 

Tema dan Sub Tema 

Proses Interpretasi Makna 

Literatur Review, Reading Transkript, Writing Shared Meaning 

Final Interpretation 
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Model analisis data fenomenologi interpretif dikembangkan oleh 

Diekelman, Allen and Tanner (1989) untuk menganalisa teks naratif. Crist and 

Tanner (2014) kemudian menyempurnakan analisis data interpretif berdasarkan 

pendekatan hermeneutic circle Heidegger.  Analisa data dalam fenomenologi 

interpretatif Heidegger berbeda dengan lainnya. Pada tahap awal tidak dilakukan 

bracketing karena asumsi awal subyek akan menentukan proses hermeneutic. 

Langkah selanjutnya yaitu mengolah hasil wawancara ke dalam teks naratif yang 

betujuan untuk menentukan tema. Setelah tema dan sub tema didapatkan maka 

langkah selanjutnya yaitu melakukan proses interpretasi. Proses interpretasi 

makna dalam fenomenologi Heidegger adalah serangkaian tahapan analisis 

data, diawali dengan literatur review dan proses membaca yang dilakukan oleh 

peneliti. Peneliti melihat dan membandingkan hasil transkrip dengan tema yang 

sudah didapatkan untuk kemudian menulis beberapa catatan penting terkait 

dengan tema dan temuan penelitian. Selanjutnya proses shared meaning antara 

peneliti dan informan merujuk pada akuntabilitas dan pemahaman masing 

masing baik dari peneliti dan informan terkait tema yang didapatkan. Langkah 

akhir yaitu interpretasi makna final dimana dalam tahap ini peneliti akan 

menyimpulkan makna akuntabilitas setelah melalui beberapa tahapan diatas. 

Proses ini yang oleh Heidegger disebut sebagai gerakan melingkar (Hermeneutic 

Circle), antara whole and its part and between the investigator’s fore structure of 

understanding and what learned through investigation (Wojnar and Swanson, 

2007). 

 

3.10   Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Salah satu ciri penelitian yang baik adalah data yang diperoleh dalam 

penelitian adalah data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Validitas 

dalam penelitian kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil 
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penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan 

kebenaran jawaban, sementara reabilitas disini mengindikasikan bahwa 

pendekatan yang digunakan oleh peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-

peneliti lain dan untuk proyek penelitian yang berbeda atau bisa dikatakan 

pengukuran yang dilakukan akan menghasilkan jawaban yang sama (Creswell, 

2016:285 ; Kamayanti, 2016:57). Dalam penelitian kualitatif banyak prosedur 

reabilitas salah satunya seperti yang disampaikan oleh Sarwono (2006) yaitu 

mempelajari hasil rekaman dan transkrip percakapan berulang-ulang untuk 

menemukan hal-hal utama terkait penelitian.  

Ide dasar dari sebuah keabsahan data pada dasarnya sederhana yaitu 

bagaimana seorang peneliti membuat sebuah kondisi bagaimana temuan-

temuan dalam penelitiannya dapat dipercaya. Perbedaan karakteristik antara 

penelitian kuantitatif dan kualitatif membuat kriteria penelitian yang digunakan 

keduanya berbeda. Pertanyaan yang muncul kemudian : “bagaimana peneliti 

membujuk partisipan bahwa penelitiannya layak untuk diperhatikan’’? (Lincoln & 

Guba, 1985). Hal tersebut yang seringkali disorot dalam ranah kualititaf, tetapi 

setiap paradigma sebaiknya dinilai berdasarkan ketentuan yang ada dalam 

paradigma tersebut (Healy and Perry, 2000). Hal ini dipertegas oleh Creswell 

(2016 : 284) yang menyatakan bahwa validitas dan reabilitas pada penelitian 

kualitatif tidak sama dengan yang ada pada penelitian kuantitatif.    

 Dalam penelitian ini untuk mencapai derajat reabilitas maka peneliti 

melakukan beberapa langkah (Creswell 2016 : 285) yaitu : memeriksa hasil 

transkripsi yang bertujuan untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang dibuat 

selama proses transkripsi. Untuk memenuhi kriteria tersebut maka peneliti akan 

memeriksa transkripsi berulang-ulang untuk meminimalisir kesalahan yang ada. 

Untuk memudahkan proses transkripsi maka setelah mengelompokkan 

wawancara berdasarkan tema maka peneliti memisahkan tema yang kemudian 



38 
 

dianalisa berdasarkan data literatur dan penafsiran dari informan. Langkah 

selanjutnya yaitu membandingkan data hasil transkripsi yang sesuai dengan 

tema. Pada tahap ini peneliti berusaha untuk menghilangkan definisi dan makna 

yang mengambang. Peneliti juga menulis catatan-catatan tentang kode dan 

definisi agar hasil penelitian tidak keluar dari tema yang ada.  

 Untuk mencapai validitas penelitian kualitatif maka diperlukan 

serangkaian prosedur. Salah satu prosedur yang umum dilakukan adalah 

triangulasi dan member checking. Triangulasi adalah sebuah upaya untuk 

memeriksa sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang 

berasal dari sumber tersebut (Creswell, 2016 : 286). Pada dasarnya triangulasi 

ini merupakan sebuah strategi untuk menghilangkan bias pada penelitian dan 

berusaha untuk menjelaskan secara jujur dan proposional tentang sebuah 

fenomena sosial (Mathison, 1988). Peneliti melakukan triangulasi dalam 

penelitian ini dengan cara memeriksa kembali hasil wawancara yaitu 

membandingkan hasil wawancara antara sumber yang berbeda dan memeriksa 

kembali masing-masing sumber tadi untuk mendapatkan data yang jujur dan 

akurat .Member checking adalah serangkaian proses yang melibatkan kembali 

partisipan dengan cara membawa kembali hasil laporan, deskripsi, transkrip 

untuk di cek kembali oleh partisipan apakah data tersebut sudah akurat 

(Creswell, 2016 :287). Dalam penelitian ini setelah hasil wawancara dirubah 

kedalam bentuk transkrip maka peneliti membawa transkrip tersebut untuk 

diperiksa kembali dan dikoreksi oleh informan apakah sudah sesuai dengan yang 

diungkapkan ataukah ada tambahan data lainnya yang sesuai dengan tema 

penelitian. 
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BAB IV 

AKUNTABILITAS : INTERPRETASI MAKNA BERDASARKAN  

HERMENEUTIC CIRCLE 

 

“Understanding of being is itself a determination of being of Da-sein. 

(Heidegger, 1962) 

 

4.1 Pengantar 

Akuntabilitas secara normatif dipahami sebagai sebuah bentuk 

pertanggungjawaban. Aparatur publik melihat akuntabilitas sebagai sebuah 

bentuk kewajiban terhadap organisasi dan juga mengandung nilai-nilai tertentu. 

Bab ini adalah bagian pertama dalam pembahasan yang akan memberi 

gambaran tentang temuan hasil penelitian. Sesuai dengan tahapan analisis data 

maka  interpretasi makna akuntabilitas oleh aparatur publik adalah sebuah 

proses hermeneutic yang melibatkan informan dan peneliti. Proses interpretasi 

teks naratif pada akhirnya menghasilkan tiga temuan akuntabilitas yaitu 

akuntabilitas tupoksi, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas vertikal-

horizontal aparatur. Selanjutnya proses interpretasi dengan metode hermeneutic 

circle akan menjelaskan lebih rinci tentang makna akuntabilitas dari tiga temuan 

tersebut. 

4.2 Temuan Hasil Penelitian 

Konsep pemikiran Heidegger yang menekankan pada “keberadaan” 

individu (dasein) di dunia tampak dalam beberapa temuan penelitian. Kondisi 

lingkungan praktis tempat individu bekerja dan juga pengalaman mereka akan 

menentukan pemahaman dan cara pandang dasein memahami dan 

menginterpretasikan akuntabilitas. Hasil dari proses hermeneutic circle yang 

dilakukan peneliti setelah melalui proses pengolahan data, membaca, berpikir, 

menulis dan juga pemeriksaan keabsahan pada akhirnya menghasilkan tema 

besar dan sub tema. Temuan interpretif dalam tema besar dan sub tema tampak 

pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 4.1 : Hasil Temuan Interpretif 

 

 

Masing-masing sub tema dalam penelitian ini telah melalui proses 

interpretasi sampai menghasilkan makna akuntabilitas. Secara garis besar 

makna akuntabilitas aparatur terkait dengan lingkungan organisasi dan nilai 

dalam diri mereka sendiri. Dalam lingkungan organisasi maka akuntabilitas bagi 

aparatur adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban terkait dengan pekerjaan 

mereka dan bagaimana akuntabilitas organisasi berjalan secara keseluruhan. 

Akuntabilitas terkait dengan nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh aparatur pada 

akhirnya membentuk sebuah hubungan vertikal dan horizontal yang menjadi 

bagian dalam keseharian mereka. Selanjutnya dari masing-masing makna 

tersebut akan dijelaskan dalam bab berikut.  
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4.3 Akuntabilitas Tupoksi 

Tahap awal dalam fenomenologi Heidegger adalah menentukan tema dan 

sub tema dari hasil transkripsi penelitian. Dari proses ini peneliti 

mengelompokkan beberapa sub tema kedalam tema besar. Dari pedoman 

wawancara yang sudah dibuat peneliti terdapat beberapa pertanyaan terkait 

dengan tupoksi dan keseharian informan di dalam organisasi. Hal-hal yang 

terkait dengan informan tersebut adalah tupoksi pekerjaan, bagaimana cara 

melayani masyarakat yang akan mengajukan permohonan izin, tugas atau 

pekerjaan terkait dengan bidang atau bagian lainnya dalam organisasi, 

pandangan informan terkait konsep perizinan, bagaimana langkah informan 

dalam melakukan pelayanan, dan lain sebagainya. Setelah sub tema tadi 

dikelompokkan peneliti kemudian mencari kesamaan dari beberapa sub tema 

tersebut yang terkait dengan tupoksi aparatur dalam organisasi baik langsung 

maupun tidak. Pada akhirnya peneliti menentukan tema besar yaitu akuntabilitas 

tupoksi aparatur yang terdiri dari tiga sub tema yaitu : kewajiban terhadap 

pekerjaan, konsep “saya adalah pelayan masyarakat”, yang terakhir yaitu 

“keterbukaan dan kredibilitas”.  

Sub tema pertama kewajiban terhadap pekerjaan memberi gambaran 

tentang bagaimana posisi aparatur pelayanan dalam kesehariannya di 

organisasi. Aparatur sebagai dasein adalah orang yang berkaitan dengan 

pekerjaan, mengalami langsung dan “ada disana”. Pada bab ini peneliti berusaha 

mengungkapkan gambaran organisasi palayanan secara umum. Hal pertama 

yang perlu diketahui adalah pelaksanaan Standar Operational Procedure (SOP) 

Organisasi. Sesuai dengan latar belakang yang disampaikan bahwa kewajiban 

aparatur melaksanakan SOP adalah sebuah bentuk akuntabilitas maka peneliti 

melakukan pendekatan terhadap informan untuk memperoleh gambaran SOP di 

dalam organisasi.  
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Beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti yaitu terkait dengan SOP yang 

berjalan dalam organisasi, bagaimana pelaksanaannya, pemahaman aparatur 

terkait SOP yang ada serta yang tidak kalah penting yaitu bagaimana aparatur 

menilai SOP yang sudah berjalan. Beberapa pertanyaan yang dilakukan peneliti 

pada akhirnya membentuk beberapa tema terkait dengan pekerjaan. Dari hasil 

wawancara yang diperoleh maka peneliti menyimpulkan sub tema berdasarkan 

data hasil wawancara menjadi sebuah ”kewajiban terhadap pekerjaan”. Sub tema 

ini memberi gambaran tentang keberadaan aparatur sebagai dasein di dalam 

organisasi, posisinya, dan bagaimana aparatur bertindak dalam kesehariannya 

dimana hal tersebut menjadi dasar atau membentuk pemahaman mereka 

terhadap akuntabilitas.  

Pada sub tema kedua bab ini peneliti berusaha mengungkapkan 

pemahaman aparatur terkait konsep akuntabilitas, kesadaran, dan kewajiban 

aparatur terhadap masyarakat pengguna layanan. Aparatur didalam organisasi 

selain berinteraksi dengan sesamanya juga berinteraksi dengan masyarakat 

pengguna layanan maupun organisasi teknis lainnya. Disini peneliti berusaha 

menggali pemahaman aparatur pelayanan pada hal yang paling mendasar yaitu 

pemahaman mereka pada konsep layanan. Beberapa pertanyaan dalam 

pedomam wawancara yang dilakukan peneliti berusaha untuk mengetahui 

bagaimana aparatur memahami good governance yang menjadi gambaran besar 

dari pelayanan di daerah, konsep yang pada akhirnya melahirkan akuntabilitas 

publik. Lebih lanjut maka peneliti menggali bagaimana sikap aparatur terkait 

dengan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan aparatur dalam memberikan 

informasi dan rasa tanggungjawab mereka terhadap masyarakat pengguna 

layanan.  



43 
 

Sub tema terakhir yaitu keterbukaan dan kredibilitas memberi gambaran 

bagaimana sikap aparatur dalam organisasi serta keterkaitan dengan 

masyarakat melalui interaksi pelayanan dan bagaimana aparatur menilai 

kemampuan atau pengetahuan mereka terkait dengan pelayanan. Peneliti pada 

bab ini berusaha untuk menggali kesadaran dan keterbukaan yang dimiliki oleh 

aparatur. Hal ini dirasa peneliti penting karena sebagai aparatur pelayanan ada 

kewajiban untuk menguasai hal teknis terkait pekerjaannya mulai dari SOP , 

aturan perundangan yang menjadi dasar pelayanan serta kemampuan personal 

baik dalam pekerjaan sehari-hari maupun cara menghadapai masyarakat 

pengguna layanan. 

 

4.4 Akuntabilitas Organisasi 

Bab ini memberikan gambaran tentang bagaimana aparatur melihat dirinya 

dan juga bagaimana mereka menilai individu lain di dalam organisasi, apakah 

pemahaman mereka dengan individu lainnya sama atau tidak terkait dengan 

akuntabilitas. Kewajiban pimpinan, ketaatan terhadap hukum, dan akuntabilitas 

manajerial adalah gambaran akuntabilitas yang ditangkap oleh aparatur dalam 

organisasi. Tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri, aparatur sebagai dasein 

juga tidak lepas dari keberadaan individu-individu dalam organisasi. Hubungan 

mereka dengan individu dalam organisasi turut membentuk pemahaman mereka 

pada akuntabilitas yang berjalan dalam organsiasi. Secara lebih spesifik data 

hasil wawancara yang dilakukan peneliti terdapat beberapa hal yang mengarah 

kepada akuntabilitas organisasi. Sub tema tersebut dikelompokkan peneliti terkait 

dengan akuntabilitas yang berjalan dalam organisasi dan bagaimana 

hubungannnya hal tersebut dengan informan secara langsung maupun dengan 

individu lain secara umum. 
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Dalam organisasi perangkat daerah yang bersifat struktural peran pimpinan 

organisasi sangat penting dan menentukan arah organsiasi. Oganisasi 

pelayanan publik di daerah bukan hanya formalitas semu tetapi lebih kepada 

bagaimana organisasi menempatkan posisinya di tengah masyarakat dan 

bagaimana organisasi mampu dengan cepat memenuhi keinginan masyarakat 

pengguna layanan. Sub tema pertama memberikan gambaran bagaimana 

pumpinan organisasi turut menentukan akuntabilitas yang berjalan dalam 

organisasi. Berdasarkan hal tersebut maka pimpinan organisasi memegang 

peran penting agar fungsi organisasi seperti disebut diatas dapat berjalan. 

Secara lebih spesifik pimpinan organsasi tidak hanya berfungsi sebagai simbol 

tetapi juga harus memahami tupoksinya serta yang lebih penting yaitu mengerti 

dan paham konsep akuntabilitas yang tercermin dalam tindakan kesehariannya 

di dalam organsiasi. Peneliti berusaha menjelaskan bagaimana informan melihat 

bahwa pimpinan organisasi adalah bagian penting dalam akuntabilitas organisasi 

dimana menurut mereka seorang pemimpin harus memahami konsep 

akuntabilitas, bagaimana prosedur yang berjalan dalam organsiasi, kebijakan 

yang diambil apakah sesuai dengan prosedur ataukah bersifat pribadi.  

Sub tema kedua yaitu ketaatan terhadap hukum memberi gambaran 

bagaimana aparatur melihat bahwa akuntabilitas adalah sebuah usaha yang 

berasal dari serangkaian kegiatan dan tugas mereka dalam organisasi dimana 

yang mereka lakukan adalah sebuah upaya yang berasal dari kepatuhan 

terhadap norma baik tertulis maupun tidak. Pada bab ini peneliti berusaha 

menangkap fenomena tugas keseharian aparatur yang tercermin dalam interaksi 

sehari-hari mereka di dalam organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya aparatur 

sangat berhati-hati dengan segala hal yang berkaitan dengan aturan. Setiap 

tindakan terkait pekerjaan mereka adalah sebuah bentuk kewajiban terhadap 

aturan hukum yang menjadi dasar pelayanan. 
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Sub bab selanjutnya yaitu akuntabilitas manajerial akan menjelaskan 

bagaimana akuntabilitas yang berjalan dari sisi organisasi, bagaimana 

pelaksanaan program dan kegiatan apakah sudah sesuai dengan prinsip efektif 

dan efisien. Dalam organisasi publik konsep akuntabilitas organisasi ini 

menekankan pada kinerja organisasi dalam tahun anggaran agar 

pengelolaannya sesuai dengan konsep akuntabilitas. Peneliti dalam bab ini 

berusaha mengungkapkan gambaran yang diperoleh informan terkait fenomena 

pergantian pimpinan strukturan dalam organisasi beserta kebijakan berbeda 

masing-masing pimpinan serta proses kegiatan dalam organisasi yang 

berlangsung baik ada atau tidaknya pimpinan. Peneliti berusaha untuk melihat 

dan menggali peran informan dalam organisasi terkait dengan tugas dan 

hubungannya dengan pimpinan organisasi yang pada akhirnya membentuk 

pemahaman mereka tentang akuntabilitas manajerial organisasi. 

 

4.5 Akuntabilitas Vertikal-Horizontal 

Sub bab ini secara spesifik akan memberi gambaran yang mendalam 

tentang keberadaan aparatur dalam perannya di organisasi, keterkaitan mereka 

dengan rekan sejawat dan masyarakat pengguna layanan, serta yang tidak kalah 

penting yaitu bagaimana mereka sebagai dasein memaknai keberadaannya. Dari 

beberapa hasil wawancara yang didapat, peneliti dalam bab ini berusaha untuk 

mengerucutkan posisi dasein dalam dunianya. Lebih lanjut maka peneliti 

mendapatkan hasil wawancara kedalam dua tema besar yaitu posisi dasein 

dalam organisasi dan yang utama yaitu posisi dasein yang senada dalam konsep  

“in-der-weilt-sein“ Heidegger. 
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Sub bab pertama akuntabilitas vertikal adalah upaya peneliti untuk 

menggali lebih dalam posisi dasein di dunia melalui pertanyaan tertulis, 

pengamatan, dan interaksi langsung dengan informan diluar waktu wawancara 

yang bertujuan untuk memahami dan menggali sisi lain informan lebih dalam lagi. 

Pada bab ini peneliti berusaha menangkap cara pandang aparatur terhadap 

pekerjaan mereka yang terkait dengan nilai-nilai yang mereka yakini sebelumnya 

baik dari sisi sosial maupun sisi spiritualitas personal. Cara pandang aparatur 

terhadap nilai yang mereka yakini menurut peneliti membentuk sebuah konsep 

dalam pikiran mereka yang secara tidak sadar menggerakkan mereka untuk 

menerapkannya dalam organisasi dan menjadi titik tolak perbuatan serta 

pemahaman mereka. 

Sub bab selanjutnya adalah kelanjutan yang tidak bisa dipisahkan dari 

yang pertama dan peneliti melihat bahwa hal ini saling berkaitan. Pada bab ini 

peneliti akan menjelaskan pandangan aparatur dan pemaknaan mereka terhadap 

akuntabilitas yang merupakan sebuah bentuk upaya untuk memberikan 

kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan. Dari beberapa data hasil 

wawancara peneliti melihat bahwa aparatur memiliki rasa keterikatan dengan 

pihak lain baik di dalam dan diluar organisasi. Hal tersebut dilihat oleh peneliti 

sebagai sebuah landasan yang mendasari tindakan aparatur dan bagaimana 

mereka menilai pimpinan dan masyarakat sebagai bagian dimana mereka 

memiliki kewajiban terkait keduanya, dan ini yang menjadi dasar pemahaman 

terhadap akuntabilitas horizontal. 
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BAB V 

AKUNTABILITAS SEBAGAI BAGIAN DARI TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

APARATUR PELAYANAN PUBLIK DAERAH  :  

BAGAIMANA APARATUR (DASEIN) MEMAKNAI AKUNTABILITAS 

 

“Tell me how you read and I'll tell you who you are.”  

(Heidegger) 

 

5.1 Pengantar 

Bab ini adalah bab pertama pembahasan yang akan menguraikan hasil 

temuan akuntabilitas tupoksi dalam tiga sub bab. Bab ini berusaha untuk 

mengungkapkan kesadaran aparatur pelayanan sebagai dasein dalam 

memaknai akuntabilitas. Aparatur pelayanan publik menganggap bahwa 

akuntabilitas merupakan bagian dari tugas dan fungsi yang melekat pada 

pekerjaan mereka sehari-hari. Bentuk akuntabilitas bagi mereka adalah sebuah 

kewajiban terhadap pekerjaan, konsep “saya adalah pelayan masyarakat”, dan 

sebuah bentuk keterbukaan serta kredibilitas kepada masyarakat pengguna 

layanan. Bab ini akan menjelaskan posisi dasein dalam organisasi dimana 

mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga pemaknaan dasein 

adalah sebuah proses yang berasal dari penafsiran mereka dalam interaksi 

tersebut dan juga pengalaman yang didapat dalam tugas sehari-hari. 

 

5.2 Akuntabilitas Sebagai Bentuk Kewajiban Terhadap Pekerjaan. 

Keberadaan aparatur (dasein) dalam organisasi turut mempengaruhi kinerja 

organisasi secara keseluruhan. Untuk memahami aparatur pelayanan publik 

maka peneliti memposisikan dirinya dalam organisasi sebagaimana aparatur 

pelayanan bekerja dan berinteraksi. Dalam organisasi maka aparatur pelayanan 

memiliki serangkaian tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Tugas tersebut 

mengikat aparatur dalam kesehariannya dalam organisasi. Pelayanan publik 

adalah serangkaian proses yang saling terkait dan berkesinambungan. Setiap 
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bagian organisasi mulai dari sekretariat sampai kepada bidang terkait langsung 

dengan pelayanan dan saling berinteraksi baik dalam organisasi maupun dengan 

pihak di luar organisasi. 

Saat seorang aparatur melakukan layanan maka tiap orang dalam organisasi 

berinteraksi dan saling terkait dalam melakukan fungsi pelayanan publik. 

Kewajiban dan kesadaran masing-masing aparatur terhadap tugasnya adalah hal 

yang harus dilakukan agar fungsi pelayanan dapat berjalan. Ketika aparatur 

memahami posisinya dalam organisasi maka kesadaran akan kewajiban 

terhadap tugas akan membentuk pemahaman mereka terhadap akuntabilitas. 

 

5.2.1 Pemahaman Terhadap Prosedur dan Konsep Layanan 

Dalam sektor publik terutama bidang pelayanan sorotan dan eskpektasi 

masyarakat sangat tinggi. Akuntabilitas sebagai bagian dari good governance 

adalah hal yang melekat pada sektor publik dewasa ini. Aparatur pelayanan 

publik daerah dituntut untuk memahami konsep akuntabilitas pada era pelayanan 

dan informasi sekarang ini. Keterbukaan informasi membuat aparatur pelayanan 

harus peka karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan 

mendapatkan informasi publik yang diinginkan. Keseluruhan informan mengaku 

paham dengan konsep good governance dan akuntabilitas sebagai salah satu 

prinsip utamanya. Pemahaman awal ini cukup dirasa penulis penting karena 

dapat membantu mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tema dasar 

penelitian ini.  

Pengetahuan serta pemahaman yang baik pada prosedur layanan dan 

bagaimana berinteraksi dengan lingkungan sosial yaitu masyarakat pengguna 

layanan menjadi dasar bagi aparatur pelayanan publik untuk memahami konsep 

akuntabilitas. Hal tersebut menjadi pijakan utama aparatur pelayanan publik 

dalam memahami akuntabilitas karena dalam akuntabilitas terkandung unsur 
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kepatuhan terhadap seperangkat aturan dan pelaksanaan mekanisme, seperti 

yang disampaikan oleh Bovens (2014) : 

“Accountability is a critical rule and an enforcement mechanism—the 

social psychological link between individual decision-makers on the one 

hand and social systems on the other. Expectations of accountability are 

an implicit or explicit constraint on virtually everything people do, “If I do 

this, how will others react?” Failure to act in ways for which one can 

construct acceptable accounts leads to varying degrees of censure, 

depending on the gravity of the offense and the norms of the society”. 

 

Untuk dapat memahami konsep layanan maka aparatur pelayanan publik 

terlebih dahulu harus memiliki pengetahuan tentang prosedur dan aturan lain 

yang terkait dengan layanan. Hal tersebut akan menjadi dasar bagi mereka 

dalam berinteraksi dengan masyarakat pengguna layanan. Selanjutnya 

pengetahuan tentang Standar Pelayanan dan Sistem Operational Procedure dari 

para informan juga turut mempermudah peneliti dalam menggali data yang 

diinginkan. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan yaitu : 

Saudari NS : 

“..Kalau menurut saya SOP yg dilaksanakan di kantor ini sesuai, tapi 

ada beberapa izin yang masih belum mengikuti SOP. saya mengerti 

SOP yang dijalankan. SOP yang saya kerjakan adalah di bidang 

kepegawaian itu sudah sesuai. kalau yang untuk pelayanan perizinan 

mungkin masih ada (misal IPPT di bidang pembangunan) kita harus 

bekerjasama dengan dinas terkait sehingga kita tidak mengacu kepada 

SOP tersebut..” 

 

Saudara AA : 

“Oh harus, harus paham. Kita sebagai orang intern perizinan harus 

faham SOP karena itu pegangan kita” 

 

Saudara RS : 

“Selama ini dijalankan sesuai SOP, tugas bidang masing-masing 

mempunyai SOP yang berbeda juga. Sesuai bidang saya insyaallah 

paham” 
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Kunci awal dalam menafsirkan makna dengan metode Heidegger adalah 

menggali pengalaman informan. Dalam proses ini peneliti mencoba memahami 

subyek dengan cara memposisikan diri dalam posisi subyek dan melalui aktivitas 

interpretif (Pietkiewicz, 2012). Berdasarkan pernyataan dari informan diatas 

bahwa dalam melaksanakan tugasnya mereka memahami SP dan SOP yang 

ada. Hal ini cukup penting karena sebagaimana peneliti ungkapkan sebelumnya 

bahwa SP dan SOP adalah salah satu bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah 

kepada masyarakat selaku penerima layanan. Ungkapan informan diatas berarti 

bahwa aparatur pelayanan mengetahui tentang SP dan SOP yang dijalankan. 

Pengetahuan ini kemudian yang dijadikan dasar dalam keseharian tugas di 

bidang atau bagian masing-masing.  

Dua informan yaitu saudara AA dan RS lebih terfokus lagi yaitu memandang 

SOP sebagai sebuah keharusan atau kewajiban yang harus dimiliki oleh aparatur 

pelayanan publik. Mereka memahami bahwa sebagai aparatur pelayanan wajib 

memahami SP dan SOP yang menjadi bagian dari tugasnya. Satu hal yang 

menarik terkait dengan SP dan SOP disampaikan oleh salah satu informan yaitu  

Saudara GF : 

“Ya, SOP adalah rangkaian alur kerja dan dasar hukum dalam 

melaksanakan pekerjaan tersebut, ada dasar dan alurnya dan juga 

target (presentase dan waktu penyelesaian pekerjaan)…” 

 

Apa yang disampaikan oleh informan diatas sudah jelas maknanya bahwa 

yang bersangkutan memahami SOP yang dijalankan. Selanjutnya yang menarik 

adalah saudara GS menambahkan sasaran atau hal yang harus dicapai hal ini 

menandakan bahwa ada hal yang lebih dari sekedar memahami SOP yang 

menjadi dasar dalam pekerjaan sehari-hari. Lebih lanjut pernyataan tersebut 

menggambarkan bahwa aparatur pelayanan harus memahai bahwa SOP adalah 

dasar dalam melaksanakan tugas selain itu mereka juga harus memahami alur 
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pelayanan perizinan mulai dari masuknya berkas sampai diolah menjadi sertifikat 

izin. Penekanan terhadap sasaran juga terlihat pada pernyataan tersebut diatas 

bahwa aparatur pelayanan juga harus paham dan mengerti target yang dicapai 

oleh organisasi terkait dengan penyelenggaraan perizinan terutama target 

perolehan retribusi dan jumlah izin. Beberapa pernyataan diatas membuktikan 

bahwa aparatur pelayanan publik sebagai dasein memahami SP dan SOP yang 

menjadi bagian pekerjaannya sehari-hari.  

 

5.2.2 Kesadaran Aparatur Pada Tugas Dan Pelaksanaan Prosedur Layanan 

Bagi aparatur pelayanan SOP dan maklumat layanan adalah sebuah 

kewajiban karena menjadi dasar tugas dalam organisasi karena hal tersebut 

merupakan bagian dari prosedur yang harus ditaati oleh aparatur (Dewi, 2014).  

Setiap pegawai selain harus memahami tugas masing-masing juga harus 

memahami alur perizinan secara umum. Karena setiap aparatur adalah satu 

kesatuan dan bertindak atas nama organisasi, hal ini dikarenakan pengguna 

layanan yaitu masyarakat melihat aparatur adalah perwakilan dari organisasi 

sehingga kinerja organisasi secara langsung diwakili dengan sikap dan tindakan 

pegawai sehari-hari. Penilaian masyarakat terhadap layanan yang tercermin 

dalam sikap individu aparatur sehari-hari turut mempengaruhi kualitas layanan. 

Berangkat dari hal tersebut maka perlu adanya pemahaman menyeluruh tiap-tiap 

aparatur terhadap proses penyelenggaraan izin. Pentingnya kinerja masing-

masing aparatur sebagai sebuah kesatuan unit dalam melaksanakan SOP 

secara keseluruhan tercermin dari penggalan wawancara berikut : 

Saudari NS : 

“SP sudah sesuai, SOP juga” 

Saudara GF : 
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“Kalau secara presentase baru sekitar 60% yang sesuai SOP karena 

belum 100% bisa memenuhi SOP karena banyaknya kendala. Yang 

pertama dari segi internal, banyaknya perubahan posisi jabatan atau 

formasi strukturan dan faktor SDM. Dari segi eksternal, karena kita 

masih membutuhkan rekomendasi teknis dari organisasi lain sehingga 

ada kendala yaitu tidak tepat waktu dalam menyerahkan rekomendasi 

izin…” 

 

Saudara AA : 

“Tidak selamanya, masih ada kekurangan tapi secara umum 60-70% 

sudah memenuhi standar operasional, masih ada kekurangan terkait 

waktu penyelesaian yang masih tidak sesuai dengan SOP dan kendala 

dengan tim teknis/Dinas lain” 

 

Saudara RS : 

“Menurut pengalaman saya semua perizinan sudah sesuai dengan SP 

dan SOP yang ada di dinas kita” 

 

Saudara AW : 

“Sebetulnya sih sudah sesuai” 

Saudari EW : 

“ Sebagian belum, belum sesuai dengan SOP karena mungkin 

keterlambatan waktunya tidak sesuai dengan SOP. Kalau kita hanya 

masalah waktu saja. Batas SOP kan hanya 15 hari kerja, itu terkadang 

hanya beberapa kasus di lapangan yang menyebabkan molor beberapa 

hari. Seperti berkas tidak lengkap atau tidak sesuai antara data dengan 

kondisi di lapangan “. 

 

Penggalan wawancara diatas menjelaskan tentang pelaksanaan SOP 

secara utuh, bagaimana tiap individu aparatur memahami tugasnya masing-

masing dan peran tiap individu dalam organisasi secara keseluruhan. Dari ketiga 

informan (Saudara NS, RS, AW) hampir memiliki jawaban yang sama. Hal 

tersebut bermakna bahwa ketiganya memiliki pengalaman yang serupa dalam 

organisasi, mereka melihat bahwa proses perizinan sudah sesuai prosedur yang 

ada.  
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Interpretasi aparatur sebagai dasein tidak selalu sama karena pengalaman 

dan lingkungan tiap individu berbeda satu dan yang lainnya (Aldian, 2010). 

Pengalaman individu dalam lingkungan praktis yang berbeda satu dan lainnya 

membentuk pemahaman mereka dan merupakan bagian dari proses interpresi 

(Kaffle, 2011). Dari sudut pandang dasein maka perbedaan lingkungan tersebut 

akan mempengaruhi cara mereka melihat fenomena dan menginterpretasikan 

makna. Kesamaan jawaban dari ketiganya bisa ditelusur lebih jauh bahwa 

mereka bertiga pernah menjalani bidang yang sama di sekretariat sehingga 

lingkungan sekretariat memiliki pengaruh terhadap dasein dalam menjelaskan 

dan memehami fenomena yang dialami.  

Hal tersebut diatas memiliki persamaan dengan yang dialami oleh Saudara 

GF dan Saudara AA dimana mereka dalam lingkup bidang yang sama sehingga 

pemahaman mereka sebagai dasein turut juga dipengaruhi oleh lingkungan 

bidang tersebut dimana mereka lebih banyak berinteraksi dengan pihak terkait 

lainnya dan masyarkat secara langsung.  

 

5.2.3 Kesimpulan 

Pengetahuan terhadap prosedur layanan adalah suatu hal yang wajib dimiliki 

oleh aparatur pelayanan publik. Aparatur pelayanan publik memahami bahwa 

tugas keseharian yang tertuang dalam tupoksi pekerjaan adalah sebuah hal yang 

melekat dalam kesehariannya. Dari hasil wawancara diatas bila dikaitkan dengan 

tinjauan literatur yang ada dapat disimpulkan bahwa aparatur publik 

beranggapan mereka harus memahami dan menguasai prosedur yang ada 

dalam organsisasi.  

Aparatur pelayanan publik memaknai akuntabilitas sebagai sebuah 

“kewajiban” yang merupakan sebuah konsekuensi dari pelaksanaan tugas harian 

mereka dalam organisasi. Kesadaran mereka dalam melihat bahwa pekerjaan 
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harian sebagai sebuah kewajiban menuntun kepada pemahaman dan 

pemaknaan terhadap akuntabilitas. Kewajiban terhadap tugas dan pekerjaan 

dalam organisasi bagi aparatur pelayanan publik tidak hanya terkait dengan 

tupoksi masing-masing sesuai dengan bidang atau bagian dimana mereka 

berada. Keterkaitan tugas dan pekerjaan dengan bidang lainnya dalam 

organisasi yang membentuk sistem pelayanan juga menjadi sebuah keharusan 

bagi mereka. Dengan pengertian tersebut maka selain tupoksi pribadi maka 

sebagai konsekuensinya aparatur harus mampu bekerjasama dengan bidang 

atau bagian lainnya untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. 

 

5.3  “Saya Adalah Pelayan Masyarakat” 

Sebuah konsep lahir dari kesadaran dan pemahaman individu dalam 

menafsirkan sesuatu. Interaksi dengan masyarakat yang dialami oleh aparatur 

adalah bagian yang membentuk pengalaman mereka dalam organisasi. Pada 

akhirnya pengalaman tersebut membentuk sebuah pemahaman bahwa 

akuntabilitas aparatur adalah sebuah keharusan yang ada dalam diri mereka. 

Dasein dalam fenomenologi Heidegger mengalami langsung pengalaman ini dan 

menjadi dasar yang membentuk pengetahuan mereka. Pemahaman ini adalah 

bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur keberadaan manusia di dunia 

dalam konsep “being in the world” Heidegger. Dasein adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dengan dunia dan apa yang dialami mereka adalah sebuah konsep 

pre understanding fenomenologi Heidegger.  

Organisasi pelayanan publik secara umum adalah organisasi yang 

berinteraksi langsung dengan masyarakat dan melakukan fungsi layanan dan 

tugas utama mereka adalah melayani masyarakat. Fungsi pelayanan organisasi 

ini adalah sebuah hal jamak dan berlaku dalam pandangan umum. Pemahaman 

bahwa organisasi pelayanan memiliki kewajiban melayani adalah sebuah struktur 
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pemahaman yang ada di dalam “pre-understanding” Heidegger. Pemahaman 

yang sudah terbentuk dan berlaku sebelumnya. Proses pencarian makna dalam 

fenomenologi Heidegger adalah proses yang timbul dari interaksi antara pre-

understanding dengan konsep “saya adalah pelayan masyarakat” yang 

diciptakan aparatur. “Meaning is found as we are constructed by the world while 

at the same time we are constructing this world from our own background and 

experiences” (Laverty, 2003).  Pada akhirnya hal tersebut melahirkan sebuah 

konsep yang dimaknai oleh aparatur sebagai sebuah bentuk kewajiban terhadap 

interaksi, sebuah keharusan dalam hubungan mereka dengan dunia dimana 

konsep pelayanan masyarakat adalah sebuah hal yang melekat pada mereka. 

 

5.3.1 Kesadaran Aparatur Sebagai Pelayan Masyarakat 

Akuntabilitas publik di era New Public Services memberi sebuah konsep 

pemahaman baru. Aparatur pelayanan publik yang semula pasif sekarang 

dituntut untuk lebih aktif dalam proses pelayanan (Dwiyanto, 2014). Hubungan 

antara aparatur pelayanan sebagai dasein dengan masyarakat yang menerima 

layanan publik seperti yang dijelaskan oleh Smyth (2007) sebagai hubungan 

“memberi” dan “menuntut”. Tuntutan atau harapan masyarakat terhadap 

akuntabilitas pada akhirnya akan mempengaruhi cara pandang aparatur. 

Interaksi dengan masyarakat dan juga interaksi yang terjadi dalam organisasi 

antar sesama aparatur merupakan unsur utama yang membentuk pemahaman. 

Aparatur dalam organisasi juga memahami konsep good governance dimana 

akuntabilitas adalah bagian dari prinsipnya. Saudari NS menambahkan : 

“ Menurut saya ada sisi pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam 

melakukan pekerjaan saya. Karena kita adalah pelayan masyarakat 

maka kita harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya ”. 
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Pernyataan saudara NS sebagai pelayan masyarakat ini senada dengan 

informan lainnya. yang menganggap kepuasan masyarakat sebagai sebuah hal 

yang penting dan menjadi bagian dari akuntabilitas. Saudara GF menyatakan : 

“..Kalau yang saya jalani selama ini, selain tupoksi juga ada nilai-nilai 

istilahnya nilai lebih kepada pelanggan karena bagaimanapun juga kita 

sebagai pelayan masyarakat artinya apapun yang saya lakukan 

muaranya adalah pada kepuasan masyarakat dalam pelayanan 

perizinan tersebut baik itu yang diatur dalam tupoksi maupun yang diluar 

tupoksi, artinya tindakan tersebut yang diluar tupoksi tidak menyalahi 

prosedur dan juga etika dalam memberikan pelayanan sebagai ASN”. 

 

Aparatur melihat bahwa kewajiban pelayanan adalah sebuah hal yang umum 

berlaku di dalam organsiasi layanan publik. Fungsi tersebut adalah bagian 

tidak terpisahkan dari pelayanan publik di daerah. Pendapat umum ini 

adalah sebuah pre-understanding dimana hal ini sudah berlaku sebelum 

aparatur masuk ke dalam organisasi. Hal tersebut adalah sebuah Kondisi ini 

adalah salah satu bagian dalam struktur interpretasi makna heidegger 

dimana dasein ada dalam kondisi yang sudah dipahami sebelumnya. Pre-

understanding is not something a person can step outside of or put aside, as 

it is understood as already being with us in the world (Laverty, 2003). 

 

5.3.2 Interaksi Aparatur Dengan Masyarakat 

Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah bagian dari akuntabilitas 

pribadi aparatur layanan yang penerapannya antara aparatur yang satu dan 

lainnya bisa berbeda saudari EW menyatakan : 

“ Menurut saya pribadi pertanggungjawaban saya ke masyarakat, saya 

bisa memuaskan masyarakat. Tetapi saya pribadi juga mempunyai 

keterbatasan, saya tidak bisa memuaskan setiap orang…” 
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Salah satu bentuk akuntabilitas adalah adanya keterbukaan informasi kepada 

masyarakat yang menjadi kunci kualitas layanan publik (Styawan, 2014). Smyth 

(2007) menjelaskan :  

In essence, accountability is an obligation to present an account of and 

answer for the execution of responsibilities to those who entrusted those 

responsibilities. On this obligation depends the allocation of praise and 

blame, reward and sanction so often seen as the hallmarks of 

accountability in action'. 

 

Penjelasan diatas menyiratkan bahwa aparatur adalah pihak yang diberi mandat 

oleh masyarakat dan harus paham dan mengerti tuntutan masyarakat. Sebagai 

pihak yang sering berinteraksi dengan masyarakat aparatur pelayanan 

memahami tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang baik. Dari kutipan 

wawancara diatas mengandung arti bahwa aparatur memposisikan dirinya 

sebagai pelayan masyarakat dan bertanggungjawab kepada masyarakat. 

Pernyataan ini senada dengan yang disampaikan oleh saudara GF : 

“…Yang pertama adalah memberikan pertanggungjawaban yang prima, 

dimana hal tersebut dapat diukur melalui Standar Kinerja Pegawai 

(SKP). Jadi disitu disebutkan ada target pekerjaan yang harus dicapai 

dan realisasinya, target tersebut dalam bentuk item-item pelayanan 

perizinan kepada masyarakat jadi bisa terukur. Menurut saya 

akuntabilitas di organisasi ini dapat diukur melalui SKP dimana SKP 

tersebut mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana dalam 

organisasi ini mencakup pegawai yang langsung memberikan layanan 

pada masyarakat maupun pegawai di back office…” 

 

Melihat ungkapan diatas, sebagai pelayan masyarakat maka 

pertanggungjawaban yang prima adalah salah satu hal yang harus dilakukan. 

Sebagai bagian dari pemahaman yang menuju proses interpretasi maka yang 

disampaikan oleh informan diatas adalah struktur pemahaman yang oleh 

Heidegger disebut sebagai fore-sight (Kinneavy ,1987 ; Babor, 2011). Yang 

dialami oleh informan diatas dijelaskan oleh Babor (2011) sebagai “the act of 

seeing”. Interaksi dengan masyarakat yang pada akhirnya diinterpretasikan 
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sebagai pelayan masyarakat adalah sebuah proses yang dialami oleh aparatur 

sebelumnya.  

Dari melihat dan mengalami interaksi tersebut maka beberapa informan 

menganggap mereka adalah pelayan masyarakat dan memiliki tanggungjawab 

terhadap masyarakat. 

Rasa tanggungjawab ini diperkuat dengan pernyataan Saudara AA : 

“..Oh ya enggak…. kita harus sampai ke masyarakat, kita harus turun 

langsung ke masyarakat, ada pertangungjawaban ke masyarakat…” 

 

Dalam fenomenologi Heidegger, sejarah atau latar belakang seseorang adalah 

bagian tidak terpisahkan yang nantinya menentukan proses interpretasi mereka.  

Heidegger’s emphasis on the historicality of understanding as one’s 

background or situatedness in the world. Historicality, a person’s history 

or background, includes what a culture gives a person from birth and is 

handed down, presenting ways of understanding the world (Koch, 1995) 

 

Situasi diatas adalah hal yang dialami oleh aparatur dalam interaksi yang terjadi 

di organisasi sehari-hari. Interaksi mereka baik dengan sesama aparatur maupun 

dengan pihak di luar organisasi akan membentuk pemahaman mereka dan hal ini 

adalah bagian tidak terpisahkan dalam konsep kesadaran Heidegger.  

Consciousness is not separate from the world, in Heidegger’s view, but 

is a formation of historically lived experience. He believed that 

understanding is a basic form of human existence in that understanding 

is not a way we know the world, but rather the way we are (Laverty, 

2003) 

 

5.3.3 Kesimpulan 

Dari kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa akuntabilitas aparatur 

adalah bagaimana mereka bertanggungjawab kepada masyarakat sebagai 

konstituen utama. Interpretasi makna oleh aparatur ini sesuai konsep fore-sight 

yang timbul dari interaksi sebelumnya dengan masyarakat. Interaksi tersebut 
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turut membentuk pemahaman aparatur terhadap akuntabilitas yang merupakan 

bagian dari sejarah dan pengalaman yang dimiliki mereka. Hal ini yang 

membedakan fenomenologi Heidegger dengan yang lainnya. Fenomenologi 

Heidegger berfokus pada kehidupan dan pengalaman manusia, konsekueansi 

dari hal ini maka kesadaran bukanlah hal utama dalam mencari makna. Makna 

hanya akan ditemukan dan dibentuk oleh dunia dimana pada saat yang 

bersamaan kita juga membentuk dunia dengan latar belakang dan pengalaman 

kita.  

Makna akuntabilitas menurut aparatur adalah gabungan tentang 

pemahaman akuntabilitas yang sudah terbentuk dan ada sebelumnya dengan 

pengalaman langsung yang diperoleh mereka dalam interaksi sehari-hari dengan 

lingkungan pelayanan. Dari konsep tersebut maka aparatur pelayanan memaknai 

akuntabilitas sebagai sebuah bentuk kewajiban atau pertanggungjawaban 

mereka terhadap masyarakat pengguna layanan yang pada akhirnya bermuara 

kepada konsep “saya adalah pelayan masyarakat”. 

 

5.4 Akuntabilitas Sebagai Keterbukaan Serta Kredibilitas 

Aparatur pelayanan adalah ujung tombak pelayanan di daerah karena 

mereka adalah pelaku langsung yang berperan dalam konsep layanan. Tindakan 

mereka adalah perwujudan langsung dari kenerja Pemerintah Daerah karena 

mereka adalah pelaksana layanan yang langsung diniai oleh masyarakat. 

Kesadaran pada konsep pelayanan serta pengetahuan layanan adalah hal 

utama yang wajib dimiliki oleh aparatur yang pada akhirnya akan menentukan 

akuntabilitas organisasi. Salah satu ciri dari good governance yang bermuara 

pada new public servicess adalah kecepatan layanan yang diwakili oleh 

kemampuan dan kinerja aparatur yang efektif dan efisien serta adanya 
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kemudahan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara cepat dan 

tepat.  

 

5.4.1 Keterbukaan Aparatur Adalah Sikap Yang Melekat Pada Dirinya 

Heidegger seperti yang telah disampaikan sebelumnya, sangat menekankan 

pada keberadaan dasein dalam dunianya. Lingkungan aparatur yang tercermin 

dalam organisasi adalah sebuah titik awal bagi mereka dalam berinteraksi, baik 

dengan pre-undertansing yang sudah terbentuk di dalam organsiasi pelayanan 

dan juga interaksi yang akan mereka hadapi dalam lingkungan tersebut. Hal ini 

yang tidak memungkinkan bracketing dapat berjalan karena pada akhirnya 

penafsiran makna terbentuk dari hal yang sudah ada di dalam organisasi dan 

pada saat yang bersamaan bagaimana aparatur membentuk penafsiran mereka 

pada dunia, pada akuntabilitas. Gabungan dari kedua hal tersebut adalah 

interpretasi makna dalam fenomenologi Heidegger. 

Sebagai dasein maka aparatur tidak terpisahkan dengan lingkungan 

organisasi dan memiliki keterikatan dengan masyarakat pengguna layanan. 

Salah satu aspek akuntabilitas yaitu adanya hak publik yang harus dipenuhi oleh 

pihak yang bertanggungjawab atau yang diberi mandat oleh masyarakat. Cendon 

(2009) menyatakan bahwa : 

Accountability , it refers to obligation that public official have of providing 

information, explanation and/or justification to a superior authority for 

their performance in the execution of their function 

 

Lebih lanjut Cendon juga menekankan bahwa aparatur publik harus mempunyai 

kapasitas atau pengetahuan yang layak tentang tugasnya dan kemampuan untuk 

memahami hukum serta peraturan yang ada. Kemampuan aparatur pelayanan 

publik untuk memahami seperangkat aturan dan juga bagaimana mereka bisa 

memberikan informasi yang layak kepada masyarakat pengguna layanan adalah 
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bagian dari akuntabilitas. Hal ini senada yang disampaikan oleh Rasul (2012) 

bahwa ada kewajiban untuk menyampaikan informasi terhadap organisasi di 

atasnya maupun kepada masyarakat. 

Terkait dengan akuntabilitas Saudara RS mengatakan : 

“Bisa saya bilang kredibilitas juga, pertanggungjawaban terhadap 

pekerjaan” 

 

Senada dengan yang disampaikan oleh saudara AA : 

“Ya, pertanggungjawaban artinya keterbukaan juga. Tidak hanya 

pertanggungjawaban saja artinya ada juga keterbukaan. Keterbukaan 

kepada pemohon, ada timbal balik”. 

 

Keterbukaan aparatur adalah kunci awal bagi mereka untuk dapat 

berinteraksi dengan baik dalam lingkungan organisasi. Interaksi tersebut pada 

akhirnya akan membentuk pengalaman mereka dimana hal ini berbanding lurus 

dengan pemahaman akuntabilitas mereka. Semakin mereka terbuka maka 

interaksi yang terjadi dalam lingkungan organsiasi akan semakin luas dan tidak 

terbatas. Hal ini sangat menguntungkan bagi mereka karena dengan begitu 

kemampuan, pemahaman, dan wawasan mereka akan terbuka dan dengan 

begitu maka mereka akan dapat memaknai akuntabilitas dengan baik. 

 

5.4.2 Kredibilitas Aparatur Terbentuk Dari Pengalaman dan Interaksi  

Sesuai penjelasan sebelumnya maka pemahaman dan wawasan aparatur 

turut menentukan pemahaman dan pemaknaan mereka pada akuntabilitas di 

dalam lingkungan organisasi. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

kepada informan maka sebagian besar mereka menganggap bahwa seorang 

aparatur publik harus memiliki kemampuan dasar terkait dengan prosedur, 

seperangkat aturan, dan bagaimana cara berinteraksi baik dengan sesama 

aparatur maupun dengan pihak di luar organisasi. Hal ini dirasa penting bagi 



62 
 

mereka karena pada akhirnya akan membentuk pemahaman akuntabilitas yang 

berbeda pada tiap aparatur. Perlunya pemahaman dan pengetahuan yang sama 

terhadap kemampuan tersebut adalah sesuatu yang wajib dimiliki, seperti yang 

disampaikan oleh salah satu informan sebagai berikut.  

Saudara GF menyatakan : 

“..Jadi memang saya juga tidak menyalahkan kalau belum banyak yang 

memahami karena memang belum ada sosialisasinya, jadi mungkin 

kebanyakan rekan-rekan juga belum faham tentang akuntabilitas 

padahal sehari-hari sudah dijalankan nah ini diawal mungkin perlu 

diakukan sosialisasi atau pengenalan terhadap aparatur sipil negara “. 

 

Pemahaman informan diatas pada akuntabilitas didasarkan pada keterkaitan 

lingkungan pekerjaan di bagian dan bidang yang dalam kesehariannya dituntut 

untuk dapat bekerja sesuai dengan tupoksi dan target yang harus dicapai. 

Fenomenologi Heidegger menekankan bahwa pengungkapan makna berada 

dalam lingkup dasein berada (Babor, 2011). Heidegger menyatakan bahwa : 

“understanding always pertains to the whole basic state of being-in-the-world”. 

Pemahaman dasein adalah terkait dengan dunianya sendiri, hal ini yang 

mendasari pemahaman aparatur juga. Menurut Heidegger dasein tidak lepas dari 

dunianya sehingga pemahaman dasein juga turut dipengaruhi oleh dunianya 

tempat dia berada. Heidegger (1962 : 183-184) mengatakan  : 

Dasein is its “there”, is equivalent to saying the world is “there‟; its 

Being-there, is Being-in. and the latter is likewise “there‟, as that for the 

sake of which Dasein is. In the “for-the-sake-of-which”, existing Being-in-

the-world is disclosed as such, and this disclosedness we have called 

“understanding”. 

 

5.4.3 Kesimpulan 

Dari ungkapan wawancara informan diatas dapat dilihat secara tersirat 

bahwa sikap terbuka adalah kunci utama dalam melaksanakan pelayanan selain 

juga kemampuan dalam melaksanakan prosedur. Aparatur adalah bagian dari 
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organisasi dimana dalam organisasi telah terbentuk pemahaman (pre-

understanding) mengenai pelayanan dan juga konsep akuntabilitas. Hal ini 

kemudian menjadi bagian awal dalam penafsiran makna akuntabilitas oleh 

aparatur. Dalam organisasi aparatur selain berinteraksi dengan sesama rekan 

lainnya juga bersinggungan dengan pihak lain di luar organisasi. Apa yang 

mereka alami memberi mereka gambaran tentang akuntabilitas dalam organisasi 

yang pada akhirnya berubah dan membentuk pengalaman mereka. Dalam 

fenomenologi Heidegger makna adalah gabungan dua proses yaitu apa yang 

sudah ada dan dipahami dalam organisasi dan penafsiran aparatur pada 

akuntabilitas berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka. Meaning is 

found as we are constructed by the world while at the same time we are 

constructing this world from our own background and experiences (Laverty, 

2003) 

Dari penjelasan sebelumnya maka makna akuntabilitas bagi aparatur adalah 

sebuah keterbukaan dan kredibilitas. Keterbukaan adalah sikap aparatur kepada 

masyarakat pengguna layanan dan pihak lain diluar organisasi. Sikap ini harus 

ada dalam diri aparatur yang menjadi dasar dalam tugas sehari-hari mereka 

dalam organisasi. Memberikan kemudahan informasi, melayani pemohon dengan 

baik, dan memberi tanggapan balik adalah sebuah bentuk sikap keterbukaan. 

Kemampuan aparatur yang harus memahami seperangkat aturan dan juga 

hukum yang berlaku menjadi dasar kredibilitas aparatur. Kedua hal tersebut 

adalah cerminan akuntabilitas aparatur terkait dengan tupoksi keseharian di 

dalam organisasi. 
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BAB Vl 

AKUNTABILITAS ORGANISASI : KEWAJIBAN APARATUR PADA 

ORGANISASI 

 

Anyone can achieve their fullest potential, who we are might be predetermined, 

but the path we follow is always of our own choosing. We should never allow our 

fears or the expectations of others to set the frontiers of our destiny. Your 

destiny can't be changed but, it can be challenged. Every man is born as 

many men and dies as a single one.  

(Heidegger) 

 

 

6.1 Pengantar 

Bab ini adalah bab kedua pembahasan dimana pada bab ini menjelaskan 

posisi aparatur di dalam organisasi. Sebagai individu maka aparatur adalah 

bagian dari organisasi dan mereka melihat akuntabilitas adalah sesuatu yang 

melekat pada organisasi. Bab ini akan menjelaskan bagaimana aparatur 

pelayanan publik melihat dan memaknai akuntabilitas organisasi sebagai sebuah 

bentuk kewajiban pimpinan, ketaatan hukum, dan sisi manajerial organisasi. 

Ketiga hal tersebut menurut aparatur saling terkait dan membentuk akuntabilitas 

dalam organsasi. 

 

6.2 Kewajiban Pimpinan 

Dalam organisasi publik terutama yang bergerak dalam hal layanan maka 

peran pimpinan akan menentukan akuntabilitas organisasi tersebut. Organisasi 

harus dapat mendekatkan dirinya dengan masyarakat dan memposisikan dirinya 

sebagai “pelayan” dalam masyarakat. Hal ini dapat dicapai bila pimpinan 

organisasi memahami seperangkat prosedur dan konsep layanan. Pemahaman 

terhadap program dan kegiatan dalam dokumen anggaran juga salah satu hal 

yang tidak boleh dianggap remeh oleh seorang pimpinan. Pimpinan organisasi 

secara tidak langsung memiliki keterikatan aturan dengan masyarakat.  
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Accountability is a critical rule and an enforcement mechanism—the 

social psychological link between individual decision-makers on the one 

hand and social systems on the other. (Bovens, 2014) 

 

Komunikasi yang terjadi antara pimpinan dan bawahan dalam organisasi 

akan membentuk penafsiran aparatur baik terhadap pimpinan secara langsung 

dan juga konsep akuntabilitas dalam organisasi.  Serangkaian wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti berusaha untuk mendapatkan gambaran dari sisi aparatur 

dalam hal akuntabilitas yang terkait dengan pimpinan organisasi. Peneliti 

berusaha menggali peran aparatur dalam organisasi dan juga bagaimana 

mereka meihat peran pimpinan dan keterkaitannya dengan akuntabilitas di dalam 

organisasi 

 

6.2.1 Tugas Dan Sikap Pimpinan Adalah Kewajiban Dalam Organisasi 

Akuntabilitas publik memilik peran penting dalam reformasi birokrasi di 

Indonesia. Kewenangan pemerintah daerah melakukan perubahan melalui 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan bagian dari grand design 

reformasi birokrasi. Peran pimpinan dalam organisasi sangat penting karena 

akan menentukan akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas layanan publik 

merupakan seperangkat usaha dimana badan publik atau pejabat publik 

memenuhi tugas, kewajiban, dan proses dimana mereka harus 

mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat.  

Keberadaan dan keterlibatan pimpinan ini adalah bagian dari lingkungan 

dasein. Dalam organisasi maka dasein melihat dan mengamati (fore-sight) 

kondisi tersebut dan turut membentuk pemahaman tentang akuntabilitas.  

Saudari NS mengatakan : 

“…Memahami proses akuntabilitas yang ada di dinas saya tetapi kadang 

ya itu tadi mungkin karena pimpinan juga  mendapatkan tekanan jadi 

mereka agak mengabaikan proses akuntabilitas tersebut. Kalau untuk 

memiliki tangung jawab, pimpinan selalu bertanggung jawab atas 



66 
 

pekerjaannya. kalau untuk keterbukaan kemungkinan masih sedikit 

dengan bawahannya (belum terbuka) Kalau masalah pekerjaan 

pimpinan hanya memberikan arahan saja, kalau permasalahan lainnya 

masih ada yang ditutup-tutupi”. 

 

Informan lain (saudara GF) secara rinci menjelaskan pentingnya pimpinan 

struktural memahami akuntabilitas : 

“ Menurut saya selama ini mungkin memahami cuma belum mengetahui 

apa yang dilakukannya adalah bagian dari akuntabilitas, secara 

kebijakan sesuai walaupun belum 100% karena berproses ”. Pertama, di 

tingkat (hirarki kepemimpinan ada 3 :kepala seksi, kepala bidang, kepala 

instansi) di sisi bidang (kasi, kabid) sudah mencakup, sudah mengetahui 

bahwa disetiap tugasnya termuat juga akuntabilitas, artinya ada tujuan 

dan pertanggungjawabannya. Kedua, Keterbukaan dengan staf, artinya 

kami bisa memberikan pendapat ataupun informasi (feed back) atau 

imbal balik dan tidak ada permasalahan selama ini, artinya terbuka dan 

informasi berjalan dengan baik,  Kalau dengan pimpinan instansi 

sifatnya situasional jadi ketika pimpinan menginginkn informasi dari staf 

maka kami akan dipanggil kepala bidang, jadi tetap ada hierarkinya. 

Ketiga, kalau kita bilang tidak ada jelas tidak mungkin, pasti ada, cuma 

bagaimana kita menyikapi tekanan tersebut artinya prosedur tetap 

dijalankan ”. 

 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kesadaran aparatur sebagai 

dasein tidak lepas dari lingkup organisasi dimana mereka berada. Laverty (2003) 

mengatakan bahwa :  

“ Consciousness is not separate from the world, in Heidegger’s view, but 

is a formation of historically lived experience, understanding is a basic 

form of human existence in that understanding is not a way we know the 

world, but rather the way we are ”.  

 

Pemahaman aparatur sesuai yang disampaikan oleh Laverty adalah bentuk 

dasar dari keberadaan mereka di organisasi. Sebagai bagian dari pengamatan 

aparatur maka pimpinan struktural organisasi adalah salah satu yang menjadi 

perhatian. Keberadaan pimpinan, kebijakan yang dibawa, serta kesehariannya 

dalam organisasi turut membentuk pemahaman aparatur terhadap akuntabilitas 
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organisasi. Sebagai salah satu pengambil keputusan maupun kebijakan maka 

tindakan pimpinan akan menentukan arah organisasi sehingga akuntabilitas 

organisasi juga tidak lepas dari pengaruh pimpinan struktural. Koch (1995) 

menambahkan :  

“ Heidegger’s emphasis on the historicality of understanding as one’s 

background or situatedness in the world. Historicality, a person’s history 

or background, includes what a culture gives a person from birth and is 

handed down, presenting ways of understanding the world. Through this 

understanding, one determines what is ‘real’, yet Heidegger also 

believed that one’s background cannot be made completely explicit “. 

 

Latar belakang dan pengalaman yang dimiliki oleh pimpinan struktural organisasi 

turut membentuk pemahaman mereka terhadap akuntabilitas sehingga 

perbedaan pemahaman menurut Heidegger mungkin saja terjadi. Seringnya 

terjadi pergantian pimpinan struktural juga turut menentukan arah akuntabilitas 

organisasi. Hal ini yang tidak luput dari pandangan aparatur, sebagai bagian 

dalam organisasi mereka juga mengamati hal-hal yang terjadi di lingkup 

pimpinan struktural.  

Saudara GF menyatakan : 

“ Nah disini pentingnya SOP jadi kita tidak bergantung kepada orang 

tetapi bergantung kepada proses fungsinya pekerjaan tersebut. Artinya 

siapapun yangmenduduki pekerjaan tersebut, sudah ada sistem yang 

menuntunnya. Kalau selama ini yang terjadi seperti itu, kalau ada 

pergantian pimpinan maka pelayanan tidak akan berhenti karena sudah 

ditetapkan di awal SOP yang dilakukan yaitu satu tahun anggaran, jadi 

pejabat baru melanjutkan program tersebut. Pasti setiap orang 

membawa style nya masing-masing, gaya kepemimpinan masing-

masing tapi dia juga harus berpedoman kepada rencana strategis 

(renstra) yang sudah ditetapkan di awal, selama kebijakan pribadinya 

tidak berlawanan dengan rencana yang ditetapkan menurut saya sih 

oke-oke saja. artinya bisa dilakukan “ 
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Salah satu informan menyatakan bahwa pimpinan struktural memiliki tugas dan 

tanggungjawab disamping harus terlebih dulu mengenal lingkungan organisasi. 

Saudari EW menyatakan : 

“ Yang pasti ada pengaruhnya kalau berubah secara langsung enggak, 

tapi kan harus ada penyesuaian, jadi pimpinan struktural yang baru 

perlu ada pembelajaran perlu waktu untuk belajar lagi untuk 

menyesuaikan diri jadi ya terhambat juga, terus kalau ada pergantian 

struktural, biasanya dua tahun atau tiap tahun “. 

“Iya, kebijakan pimpinan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan 

pekerjaan karena setiap pimpinan mempunyai kebijakan sendiri-sendiri 

jadi kita menyesuaikan terhadap kebijakan yang baru ”. 

 

Kewajiban pimpinan terhadap tugas dan juga pemahaman mereka terhadap 

konsep akuntabilitas juga turut mempengaruhi akuntabilitas organisasi. Saudara 

AA menyampaikan : 

“ Kalau menurut pengamatan saya mereka sudah memahami terutama 

ditunjukkan kepada bawahan/ staf nya. Ya tupoksi ya hal2 lain,juga 

bertanggungjawab. sekarang ini kan zaman cyber, kita g berani, jadi kita 

harus mematuhi perintah dari pimpinan “. 

“Kalau menurut saya, pengaruhnya ya ada… ya pimpinan kan karakter 

sama wataknya beda-beda terus jiwa kepemimpinannya juga beda, 

pasti ada ”. 

 

Dari penggalan wawancara diatas tersirat bahwa pimpinan organisasi turut 

menentukan arah organisasi. Perubahan pimpinan struktural adalah hal yang 

tidak bisa dihindari dalam Organisasi Perangkat Daerah. Seringkali pergantian ini 

juga mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Perubahan kebijakan 

yang berasal dari pimpinan baru adalah salah satu hal yang sering dihadapi oleh 

aparatur. Mereka dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan 

yang ada.  
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6.2.2 Kesimpulan 

Dari hal tersebut maka aparatur sebagai dasein melihat bahwa pimpinan 

menentukan akuntabilitas organisasi. Latar belakang dan pengalaman yang 

dimiliki oleh pimpinan struktural pada akhirnya akan mempengaruhi akuntabilitas 

organisasi. Aparatur juga melihat bahwa kewajiban pimpinan terhadap organisasi 

dan tanggungjawab mereka terhadap tugas serta hubungannya dengan staf 

adalah sebuah hubungan yang saling berkaitan. Hal ini dikarenakan baik 

aparatur maupun pimpinan adalah bagian dari organisasi dan menjadi satu 

dalam lingkungan organisasi. Aparatur juga beranggapan bahwa pimpinan 

organisasi harus memahami tugas dan fungsinya disamping juga harus 

memahami prosedur yang ada. Berdasarkan penjelasan tersebut maka aparatur 

memaknai akuntabilitas sebagai sebuah bentuk kewajiban pimpinan terhadap 

organisasi dimana hal ini tercermin dalam keseharian pimpinan dalam 

melaksanakan tugas dan berinteraksi di dalam lingkungan organisasi.  

 

6.3 Ketaatan Hukum 

Bagi seorang aparatur publik pengetahuan tentang seperangkat aturan 

adalah hal yang melekat dalam diri mereka. Hal ini dikarenakan setiap tindakan 

dan tugas mereka adalah seperangkat prosedur yang memiliki dasar aturan 

hukum. Kepatuhan pada seperangat aturan ini adalah bagian dari sebuah 

akuntabilitas birokrasi terutama pada organisasi publik.  

Rules and procedures must be open to scrutiny and comprehensible: a 

transparent government makes it clear what is being done, how and why 

actions take place, who is involved, and by what standards decisions are 

made. (Johnston, 2004) 

 

Dalam proses wawancara peneliti melihat bahwa aparatur pelayanan 

publik dalam tugasnya terikat dengan aturan. Dalam observasi dan 

wawancara yang dilakukan maka peneliti berusaha untuk melihat bagaimana 
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kesadaran aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Kesadaran akan 

seperangkat aturan menjadi sebuah keharusan bagi aparatur dalam 

melaksanakan tugas di dalam organisasi. Fenomena ini yang berusaha 

ditangkap oleh peneliti dalam proses observasi dan pengumpulan data 

melalui serangkaian wawancara.  

 

6.3.1 Kepatuhan Terhadap Aturan dan Norma 

Salah satu dimensi akuntabilitas adalah adanya ketaatan terhadap hukum 

dan aturan yang berlaku. Cendon (2009) membagi dimensi akuntabilitas dan 

salah satunya yaitu akuntabilitas administratif dimana didalamnya terkait dengan 

kepatuhan terhadap hukum. Akuntabilitas administratif tersebut menurut Cendon 

adalah bagian dari akuntabilitas eksternal organisasi. Aparatur publik dalam 

pekerjaannya harus sesuai dengan prosedur dan juga ada dasar hukum disetiap 

tindakannya. Dalam organisasi publik terdapat seperangkat aturan baik formal 

maupun informal yang harus ditaati oleh aparatur. Aturan-aturan tersebut 

menjadi dasar tugas dan juga kewajiban aparatur. Kepatuhan terhadap 

seperangkat aturan ini juga disampaikan oleh Bovens (2014) : 

In bureaucratic accountability, for example, the expectations faced by 

organizations or officials in public administration are shaped by 

bureaucratic hierarchies, emphasizing adherence to rules and proce-

dures and deference to political or organizational superiors. The 

expectations could also be based on legal norms and rules, such as due 

process (legal accountability), professional norms and standards 

(professional accountability), or political demands (political 

accountability). 

 

 

Secara tidak langsung  Bovens juga membagi dimensi akuntabilitas menjadi tiga 

bagian yaitu akuntabilitas hukum, akuntabilitas profesional, dan akuntabilitas 

politik. Ketaatan aparatur terhadap seperangkat aturan ini seperti yang 

disampaikan oleh Saudara AW : 
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“ Akuntabilitas itu ya pertanggungjawaban sebagai aparatur sipil negara 

terhadap kewajiban, tindakan, keputusan, kepentingan, wewenang, 

terhadap pimpinan, masyarakat (publik) dan terhadap hukum yang 

berlaku “. 

 

 

Lebih lanjut saudara AW memahami bahwa akuntabilitas adalah bagian dari 

good governance dimana dalam melaksanakan tugas seorang aparatur harus 

mematuhi aturan yang berlaku. Saudara AW mengatakan : 

“…Menurut saya GG tata pemerintahan yang mengedepankan 

kepentingan publik dan bisa dipertanggungjawabkan dan berdasarkan 

peraturan dan hukum yang berlaku. Yang berjalan di instansi ini menurut 

saya sudah sesuai pertanggungjawabannya kepada masyarakat, sesuai 

dengan aturan-aturan yang berlaku “. 

“…Kalau selama itu kita tidak keluar dari peraturan yang berlaku ya di 

dalam pribadi saya ya sudah sesuai, dan dalam tanggung jawab kepada 

pimpinan saya saya rasa sudah sesuai (sesuai dengan apa yang saya 

yakini). Saya harus sesuai (bertanggungjawab) kepada pimpinan sesuai 

dengan tugas saya, tidak menyalahi aturan “. 

 

 

6.3.2 Akuntabilitas Eksternal Organisasi 

Pernyataan yang disampaikan oleh salah satu informan diatas menandakan 

pentingnya seperangkat aturan bagi aparatur dalam melaksanakan pekerjaan 

dan tugas sehari-hari. Kepatuhan terhadap seperangkat aturan baik aturan 

formal maupun informal adalah salah satu kunci agar akuntabilitas organsiasi 

tercapai. Sebagai dasein maka aparatur publik terlibat interaksi dengan 

masyarakat dalam kesehariannya. Harapan masyarakat yang terwujud dalam 

norma atau nilai sosial merupakan seperangkat aturan tidak tertulis yang harus 

ditaati oleh aparatur. Keberadaan seperangkat norma dan nilai ini adalah bagian 

dari akuntabilitas hukum (Bovens, 2014). Dalam proses hermeneutic maka 

dasein tidak lepas dari interaksi dan harapan-harapan dan hal tersebut turut 

berpengaruh pada proses pemahaman mereka. Holroyd (2007) mengatakan 

bahwa : 
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The opportunity to engage in hermeneutic understanding is likely to arise 

when individuals undergo any experience that serves to disrupt the 

ordinary, taken for granted aspects of existence. 

 

 

6.3.3 Kesimpulan 

Pengalaman yang dijalani oleh seorang aparatur pada akhirnya akan 

membentuk seperangkat pemahaman mereka. Nilai dan norma sosial yang 

digabungkan dengan seperangkat aturan hukum tertulis pada akhirnya akan 

membentuk pemahaman tersendiri tentang akuntabilitas. Dari penjelasan diatas 

maka aparatur publik memahami dan memaknai akuntabilitas sebagai sebuah 

bentuk kewajiban seorang aparatur. Kewajiban ini adalah bentuk kepatuhan 

terhadap seperangkat norma dan hukum. Selain pertanggungjawaban kepada 

pimpinan diatasnya, ada hal yang tidak kalah penting bagi aparatur yaitu 

pertanggungjawaban terhadap aturan dan hukum yang berlaku.   

 

6.4 Akuntabilitas Manajerial 

Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja. 

Dalam sebuah Organisasi Perangkat Daerah akuntabilitas kinerja tercermin 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Pelaksanaan anggaran 

sesuai dengan program dan kegiatan harus sesuai dengan target dan realisasi 

dan hal tersebut harus sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektifitas. Untuk 

dapat mencapai prinsip tersebut maka diperlukan kesadaran masing-masing 

anggota organisasi untuk dapat memahami dan melaksanakan tugasnya. 

Kesadaran masing-masing anggota organisasi terhadap tugas dan kewajibannya 

secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja organisasi.  Dalam penelitian 

ini peneliti berusaha menangkap dan memahami posisi aparatur dalam 

organisasi dan bagaimana mereka melihat peran dan tugas masing-masing yang 

saling berkaitan. Keterikatan antara masing-masing peran dan tugas tersebut 
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bagi mereka pada akhirnya akan membentuk akuntabilitas manajerial dalam 

organisasi. 

 

6.4.1 Peran Aparatur Dalam Organisasi  

Dari sisi organisasi maka salah satu dimensi akuntabilitas yaitu akuntabilitas 

manajerial adalah satu hal yang harus diperhatikan. Baik organisasi publik 

maupun privat kepatuhan terhadap tugas atau kewajiban dalam mengelola 

organisasi adalah salah satu kunci mencapai akuntabilitas. Dalam organisasi 

publik efisiensi sumber daya, pelaksanan program, dan penganggaran turut 

mempengaruhi akuntabilitas publik. Sesuai dengan konsep new public 

management yang menjadi dasar atau konsep reformasi birokrasi maka 

penekanan terhadap efisiensi dan efektifitas organisasi menjadi kunci utama 

perubahan. Kunci perubahan tersebut oleh Vigoda (2003) harus dicapai dengan 

dua cara yaitu : reducing the size and scope of the government and restructuring 

government to emphasize results rather than processes. Dalam organisasi 

perangkat daerah seringnya perubahan struktural turut mempengaruhi 

akuntabilitas manajerial organisasi. Hal ini disampaikan oleh Saudara RS : 

“ Kebijakan pimpinan juga termasuk, tapi kalau sudah waktu berjalan 

(tahun anggaran) biasanya tetap tapi kalau dari awal, anggaran bisa 

berubah sewaktu-waktu juga. Kebijakan (pimpinan) itu masing-masing 

berbeda, tiap orang membawa kebijakannya sendiri “. 

 

Lebih lanjut saudara AA mengatakan :  

“ Iya, tetap…..ya harus berjalan. kita kan punya anggaran yang harus 

didiskusikan ya kita pegangannnya ya itu, program tetap berjalan 

walaupun terjadi pergantian pimpinan. Kalau menurut saya, 

pengaruhnya ya ada… ya pimpinan kan karakter sama wataknya beda-

beda terus jiwa kepemimpinannya juga beda,…pasti ada “. 
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Berbeda dengan kedua informan diatas, pergantian struktural pada dasarnya 

penting bagi organisasi tetapi proses dan fungsi juga harus tetap berjalan. 

Saudara GF menyatakan : 

“ Nah disini pentingnya SOP jadi kita tidak bergantung kepada orang 

tetapi bergantung kepada proses fungsinya pekerjaan tersebut. Artinya 

siapapun yang menduduki pekerjaan tersebut, sudah ada sistem yang 

menuntunnya. Kalau selama ini yang terjadi seperti itu, kalau ada 

pergantian pimpinan maka pelayanan tidak akan berhenti karena sudah 

ditetapkan di awal SOP yang dilakukan yaitu satu tahun anggaran, jadi 

pejabat baru melanjutkan program tersebut “. 

 

Salah satu kunci untuk mencapai akuntabilitas manajerial adalah pengelolaan 

anggaran dan program kerja secara efektif dan efisien. Tujuannya jelas yaitu 

memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selain itu juga 

menjadi tolak ukur kinerja organisasi yang bersangkutan. Terkait dengan hal 

tersebut saudari EW menjelaskan :  

“ Di instansi mungkin ada penilaian setiap tahun, berapa target yang 

harus dicapai, berapa berkas, berapa izin, itu pertanggungjawaban kita 

bisa memenuhi apa tidak, ada tolak ukurnya. Kepada masyarakat kita 

bisa melihat ketepatan waktunya, itu bisa tepat atau tidak. Kepada 

pemerintah daerah mungkin pencapaian targetnya bisa tercapai atau 

tidak. Terkadang itu juga terpengaruh dengan kebijakan pimpinan, 

meskipun kita mempunyai nilai atau prinsip bekerja kalau itu sudah ada 

perintah dari pimpinan ya saya harus mengerjakan “. 

 

Perilaku ataupun tindakan aparatur dalam organisasi sebagai bagian dari 

fungsi manajerial pada dasarnya berbeda satu dan yang lainnya. Pemimpin 

struktural dan juga aparatur adalah salah satu bagian dalam organisasi yang 

memiliki fungsi berbeda. Pimpinan organisasi lebih berwenang dalam penentuan 

kebijakan serta mengontrol pelaksanaan program dan anggaran sementara 

aparatur bertugas menjalankan program dan kegiatan yang tercantum dalam 

dokumen anggaran. Perbedaan perilaku ini oleh Holroyd (2007) dijelaskan : 

This way of being and behaving does not correspond with the common 

instrumentalist conception of understanding, which is rife with criteria, 
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norms, and foundations. It is a way of being and behaving that can never 

be taught. In other words, it does not come about as a result of learning 

rules; rather, it is formed or cultivated through our own unique 

experiences. 

 

 

Perilaku aparatur terbentuk dari pengalaman dalam lingkungan organisasi dan 

interaksi yang dialami. Pengalaman tersebut akan menentukan peran aparatur 

dalam organsiasi. Sebagai bagian dari organisasi maka aparatur harus 

memahami posisi serta tugasnya. Pengalaman aparatur dan interaksi yang 

dialami mereka akan turut membentuk pemahaman mereka tentang 

akuntabilitas.  

Whenever we seek to understand something, we always-already 

understand it within our significatory (ready-to-hand) activities. That is it 

comes to us unreflectively, but as part of the world. (Edralin, 2017) 

 

Aparatur (dasein) menurut Heidegger adalah bagian dari dunia, hal ini juga 

berlaku dalam lingkungan organisasi. Sebagai bagian dari organisasi mereka 

tentu tidak lepas dari interaksi baik di dalam maupun luar organisasi. 

“Understanding therefore take places in projection”, ketika aparatur memahami 

akuntabilitas berarti mereka memproyeksikan sebagai sebuah tindakan atau 

kewajiban mereka terhadap tugas dan bagaimana mereka melayani masyarakat.  

In Heidegger’s opinion, all understanding is connected to a given set of 

fore-structures, including one’s historicality, that cannot be eliminated. 

One, therefore, needs to become as aware as possible and account for 

these interpretive influences. (Laverty, 2003) 

 

Setiap interaksi yang dialami oleh aparatur menurut Heidegger adalah 

bagian yang membentuk mereka, tidak dapat dihilangkan dan menjadi 

bagian yang membentuk pemahaman mereka tentang akuntabilitas. 
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6.4.2 Kesimpulan 

Dari uraian diatas maka aparatur publik memahami bahwa akuntabilitas 

manajerial adalah sebuah pertanggungjawaban yang melibatkan semua bagian 

organisasi. Hal ini dikarenakan mereka melihat dan memahami bahwa masing-

masing individu memiliki peran yang saling berkaitan dan hal ini turut 

menciptakan akuntabilitas dalam organisasi. Pimpinan organisasi juga 

bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan organisasi selama 

satu tahun anggaran. Perubahan pimpinan struktural juga turut mempengaruhi 

jalannya akuntabilitas manajerial karena pimpinan yang baru membawa 

kebijakannya sendiri. Aparatur publik juga melihat bahwa perubahan struktural 

yang terjadi tidak perlu diikuti dengan perubahan sistem layanan. Sistem yang 

tersusun baik akan tetap berjalan meskipun pimpinan mengalami pergantian. Hal 

ini adalah salah satu syarat untuk tercapainya akuntabilitas manajerial 

organisasi. 
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BAB Vll 

AKUNTABILITAS VERTIKAL - HORIZONTAL DASEIN  

SEBAGAI APARATUR PUBLIK 

 

To have a science 'of' phenomena means to grasp its objects 

in such a way that everything about them which is up for discussion must be 

treated by exhibiting it directly and demonstrating it directly  

Heidegger 

Being in Time, 1962, hal. 59 

 

7.1 Pengantar 

Bab ini adalah bab terakhir pembahasan dimana pada bab ini aparatur 

melihat dan memahami posisi mereka dalam organisasi. Kesadaran mereka 

terhadap nilai-nilai dan kepercayaan mereka turut membentuk pemahaman 

mereka pada akuntabilitas. Aparatur publik melihat bahwa akuntabilitas menjadi 

bagian dalam diri mereka dan hal ini ditunjukkan dalam keseharian mereka baik 

dalam lingkungan organisasi maupun sosial. Mereka memahami bahwa 

akuntabilitas adalah sebuah bentuk hubungan vertikal dan horizontal yang 

didasari pemahaman serta pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dimana mereka berada. 

 

7.2 Akuntabilitas Vertikal 

Dalam sebuah Organisasi Perangkat Daerah posisi aparatur pelayanan 

publik selalu bersinggungan dengan masyarakat pengguna layanan. Pada 

akhirnya interaksi mereka dengan masyarakat maupun lingkungan di organisasi 

akan menjadi bagian pengalaman mereka. Pengalaman dan pemahaman yang 

dimiliki oleh aparatur ini dalam dunianya adalah dasar dari fenomenologi 

Heidegger.   

Heidegger focused on ‘Dasein’, that is translated as ‘the mode of being 

human’ or ‘the situated meaning of a human in the world’. (Laverty, 

2003) 
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Aparatur adalah dasein dimana mereka memahami keberadaannya didalam 

organisasi dan ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Sebagai pelaksana 

layanan maka mereka memahami fungsi dan keberadaan mereka dalam sistem 

pelayanan publik. Hal ini yang nantinya akan berpengaruh kepada pemaknaan 

mereka terhadap akuntabilitas. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggali 

pengalaman informan dalam lingkungan pelayanan dimana setiap detail dan 

aspek yang mereka alami dalam organisasi akan membentuk pemaknaan dan 

pemahaman mereka. 

 

7.2.1 Nilai dan Keyakinan Yang Melekat Pada Aparatur 

Dalam organisasi publik akuntabilitas seringkali disamakan dengan 

responsibilitas. Mulgan (2000) dengan jelas menggambarkan bahwa 

akuntabilitas menunjukkan serangkaian responsibilitas yang berkaitan dengan 

fungsi eksternal sedangkan responsibilitas lebih terkait dengan fungsi internal 

seseorang seperti profesionalitas, moral dan etika dalam pekerjaan. Lebih lanjut 

Mulgan menekankan bahwa akuntabiitas internal ini bisa digambarkan sebagai 

sebuah profesionalitas, personal, maupun subyektifitas. Akuntabilitas internal 

seringkali dikaitkan dengan sebuah keadaan didalam organisasi yang terkait 

dengan kesepakatan untuk bertanggungjawab terhadap sesuatu dan kepada 

siapa nantinya kita akan bertanggungjawab.  

Internal accountability involves arrangements within organizations to 

hold constituent entities accountable, mainly because the accountability 

holder is given that legitimacy or financial resources to the agent 

(Tripathi, 2016) 

 

Sesuai dengan prinsip tersebut maka aparatur publik memiliki nilai dan 

pertimbangan-pertimbangan dalam dirinya yang membentuk profesionalitas 

mereka dalam pekerjaan. Hal tersebut tentunya melekat pada diri mereka dan 
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menjadi bagian dalam kesehariannya. Nilai- nilai tersebut yang nantinya oleh 

mereka dibawa dan diterapkan dalam lingkungan organisasi. 

Aparatur publik menyadari bahwa akuntabilitas adalah sebuah kondisi 

dimana mereka dapat mempertanggungjawabkan tindakannya baik dalam 

organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi akuntabilitas internal 

maupun eksternal ini dijelaskan oleh Iqbal dan Saleh (1991) sebagai bagian yang 

melekat pada diri seseorang serta dipertegas oleh Mulgan (2000) sebagai bentuk 

pertanggungjawaban aparatur publik pada pekerjaannya. Mereka melihat bahwa 

akuntabilitas adalah hal yang melekat pada diri seseorang. Hal ini tampak pada 

kutipan saudara GF : 

“ Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban seseorang tentang apa yang 

dikerjakannya baik itu urusan pribadi ataupun dinas. Tadi itu masalah 

definisi, kalau operasionalnya ada habluminallah dan ada 

habluminnanas, pertanggungjawaban kepada Tuhan dalam bentuk 

ibadah (vertikal) kita…”  

 

Penggalan wawancara diatas menyiratkan bahwa bentuk akuntabilitas menurut 

aparatur adalah sebuah hal yang melekat pada dirinya. Aparatur publik memiliki 

pertanggungjawaban terhadap dirinya sendiri. Pertanggungjawaban secara 

vertikal yang dimaksud oleh informan diatas yaitu sebuah bentuk akuntabilitas 

internal aparatur yang dijelaskan oleh Iqbal dan Saleh (1991) sebagai sebuah 

kewajiban dan pertanggungjawaban pada diri sendiri. Bentuk akuntabilitas 

internal ini melekat pada diri aparatur dalam organisasi maupun dalam kehidupan 

kesehariannya seperti yang diungkapkan oleh saudara GF : 

“…Artinya tetap ya, akuntabilitas itu melekat pada diri masing-masing. 

Kaitannya dengan pekerjaan, apapun yang kita lakukan mengandung 

kedua hal tersebut. kita harus memikirkan pertanggunjawaban kita pada 

sang Pencipta dan pertanggungjawaban kepada lingkungan sekitar baik 

itu dampaknya, karena ini berkaitan langsung dengan perizinan. Izin itu 

adalah membolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang jadi kita harus 

memikirkan begitu kita mengambil keputusan (dalam memutuskan 

sebuah izin) harus dipikirkan dahulu dampak keputusan tersebut 
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walaupun kita bukan pengambil keputusan paling tidak kita dapat 

memberikan keputusan/saran yang baik kepada atasan kita dalam 

menentukan boleh tidaknya izin tersebut dikeluarkan. “. 

 

 

Heidegger menjelaskan bahwa pengalaman manusia adalah sebuah hal 

unik yang terbentuk dari perenungan mereka terhadap apa yang terjadi di dunia 

dimana seorang dasein juga tidak terlepas dari proses tersebut. Keberadaan 

mereka di dunia adalah sebuah bahan renungan yang pada akhirnya akan 

membentuk pemahaman mereka tentang makna. Pemahaman aparatur akan 

menjadi dasar bagi mereka menginterpretasikan akuntabilitas dalam lingkungan 

organisasi. Interpretasi aparatur pada dasarnya berasal pada pemahaman yang 

membentuk mereka, hal ini disampaikan oleh Edrani (2017) : interpretation is 

always grounded in something we have in advance. Pemahaman “something we 

have in advance” seorang aparatur ini adalah konsep fore structure Heidegger 

yang disebut fore-having. 

 

7.2.2 Pemahaman Aparatur Terhadap Nilai dan Kepercayaan Mereka 

Apa yang dialami oleh dasein dalam hidupnya menjadi dasar perenungan 

dalam mencari makna. Hal ini juga berlaku pada aparatur dimana mereka juga 

menganggap bahwa pertanggungjawaban yang bersifat vertikal adalah bagian 

dari diri mereka. Seperti yang dikatakan oleh saudara AW : 

“…Kalau kepada Tuhan, selama saya tidak mencurangi sebuah aturan 

ya saya bertanggungjawab terhadap Tuhan, sesuai dengan prinsip dan 

nilai yang saya percayai...” 

 

 

Ungkapan yang disampaikan oleh informan diatas didasari pada akuntabilitas 

internal mereka yang menjadi dasar dalam bekerja di organisasi. Pemahaman 

terkait akuntabilitas internal ini berbeda antara aparatur yang satu dan yang 

lainnya. Ada yang melihatnya sebagai sebuah nilai dalam akuntabilitas dan ada 
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juga yang menganggapnya sebagai dasar dalam keseharian, seperti yang 

disampaikan oleh saudari NS : 

“…menurut saya pribadi, saya bekerja dilandaskan atas 

pertanggungjawaban saya terhadap Tuhan jadi kita tidak perlu 

melanggar norma-norma tersebut. Saya bekerja karena ini benar- 

sesuai dengan apa yang saya yakini “. 

 

Nilai dan keyakinan yang dibawa oleh dasein adalah sebuah proses yang terjadi 

dan dialami sendiri. Dasein selalu memahami dirinya sendiri dan hal ini juga 

berlaku pada aparatur dalam lingkungannya baik lingkungan organisasi maupun 

sosial. Dimensi ontologis sangat terasa dalam fenomenologi Heidegger dimana 

untuk menjadi fenomenologi maka ontologi harus beralih ke proses pemahaman 

dan interpretasi (Edralin, 2017). Hal ini tampak pada ungkapan Hidegger (1962) : 

“…any Dasein has, as Dasein, already projected itself; and as long as it 

is, it is projecting. As long as it is, Dasein always has understood itself 

and always will understand itself in terms of possibilities. Furthermore, 

the character of understanding as projection is such that the 

understanding does not grasp thematically that upon which it projects-

that is to say, possibilities. Grasping it in such a manner would take 

away from what is projected its very character as a possibility, and would 

reduce it to the given contents which we have in mind ; whereas 

projection, in throwing, throws before itself the possibility as possibility, 

and lets it be as such. As projecting, understanding is the kind of Being 

of Dasein in which it is its possibilities as possibilities”. 

 

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa menurut Heidegger hanya 

dasein yang dapat memahami dirinya sendiri, keberadaan dirinya dalam dunia 

dan juga konsep pemahamnya terhadap dunia. Aparatur publik selain 

bertanggungjawab terhadap organisasi, dalam kesehariannya mereka adalah 

individu yang berinteraksi dalam lingkungan sosial. Setiap aparatur mengalami 

proses pemahaman tentang dunia dan keberadaan mereka yang berbeda satu 

dan yang lainnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh nilai moral, kultur serta keyakinan 

yang mereka bawa. Pengaruh yang oleh Aldian (2010) disebut sebagai budaya, 
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sosial dan sejarah ini yang nantinya turut membentuk seorang aparatur dalam 

memahami akuntabilitas internalnya selain keyakinan religius yang dimiliki 

masing-masing aparatur. Kesadaran religius aparatur sebagai dasein pada 

akhirnya membentuk pemahaman maupun pemaknaan mereka terhadap 

akuntabilitas. Akuntabilitas yang dalam dunia praktis diartikan sebagai sebuah 

konsep maupun sebuah cara dipahami secara berbeda oleh aparatur 

berdasarkan nilai dan keyakinan yang mereka percayai. 

 

7.2.3 Kesimpulan 

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa aparatur publik memaknai 

akuntabilitas sebagai sebuah pertanggungjawaban mereka terhadap nilai dan 

kepercayaan yang mereka yakini. Mereka memaknai dan memahami bahwa 

akuntabilitas melekat dalam diri mereka dan merupakan sebuah bentuk 

hubungan vertikal dengan Tuhan. Dalam lingkup organisasi aparatur publik 

selain bertanggungjawab terhadap tugas dan juga organisasi ada nilai lebih yang 

melekat pada diri mereka. Sebagai bagian dari agama dan kepercayaan yang 

mereka yakini maka akuntabilitas bagi mereka lebih dari sekedar kewajiban. Nilai 

ini yang oleh Holroyd (2007) dikatakan berasal dari perenungan atau proses 

mencari makna. Bentuk akuntabilitas vertikal ini menjadi dasar aparatur dalam 

melaksanakan tugas dalam organisasi dan menjadi dasar bagi mereka dalam 

berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sosial. 

 

7.3 Akuntabilitas Horizontal 

Akuntabilitas horizontal aparatur pelayanan publik lebih berkaitan dengan 

interaksi mereka pada lingkungan eksternal, baik yang berkaitan dengan 

organisasi maupun lingkungan sosial dimana mereka berada. Sebuah organisasi 

pelayanan yang selalu berkaitan dengan masyarakat tentunya harus akuntabel. 
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Cendon (2009) membagi akuntabilitas menjadi beberapa bagian dimana salah 

satunya adalah administrative accountability yang terdiri dari dua dimensi yaitu 

vertikal dan horizontal. Dimensi horizontal ini berkaitan dengan masyarakat dan 

organisasi eksternal lain. Akuntabilitas horizintal aparatur publik dalam penelitian 

ini adalah sebuah pertanggungjawaban mereka pada lingkungan eksternal 

mereka, bagaimana mereka berinteraksi dengan pengguna layanan, organisasi 

terkait lainnya serta lingkungan sosial mereka. Bovens (2014) menyebutkan 

bahwa akuntabilitas memuat beberapa elemen penting yaitu : ada akses publik 

terhadap akun, ada penjelasan dari pelaksana/penerima mandat, penjelasan 

dilaksanakan dalam sebuah forum, agen/penerima mandat bertindak sebagai 

pihak yang bertanggungjawab, dan adanya sebuah komunikasi timbak balik dan 

pelaksanaan sanksi. Kelima elemen tersebut adalah bagian dari akuntabilitas 

eksternal dalam organisasi yang terkait dengan aparatur pelayanan publik.  

  

7.3.1 Interaksi Dan Pengalaman Aparatur Dalam Lingkungan Eksternal 

Organisasi. 

Akuntabilitas horizontal aparatur menggambarkan sebuah hubungan 

eksternal aparatur dengan lingkungannya. Dalam perspektif ini maka aparatur 

selain bertanggungjawab terhadap organsiasi juga terdapat kewajiban 

menyangkut masyarakat atau lingkungan sosial. Dimensi akuntabilitas eksternal 

ini adalah hal yang tidak terpisahkan dari keseharian dasein sebagai aparatur 

publik. Hal ini seperti disampaikan oleh saudari NS : 

“…akuntabilitas menurut saya pertanggungjawaban terhadap pekerjaan 

maksudnya untuk yang lingkup pekerjaan pertanggungjawaban saya 

kepada pekerjaan karena kira adalah pelayanan publik maka kita harus 

mempertanggungjawabkan pekerjaan kita terhadap masyarakat yang 

mengurus izin, menurut saya ada sisi pertanggungjawaban kepada 

masyarakat dalam melakukan pekerjaan saya. Kalau menurut saya 

pribadi akuntabilitas itu pertanggungjawaban kita pada pekerjaan 

masing-masing (di lingkup kantor pertanggungjawaban kita sesuai 
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dengan tupoksi). Bila masing-masing individu bertanggungjawab 

terhadap tupoksinya maka akuntabilitas dalam dinas ini akan lebih baik 

kedepannya (kita harus melayani dengan sebaik-baiknya). ketika 

seorang staf dapat melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tupoksi 

maka harapannya pelanggan/masyarakat akan puas dengan pelayanan 

yang diberikan “. 

 

Pernyataan tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban aparatur dalam dimensi 

eksternal dimana mereka adalah bagian dari organisasi yang bertanggungjawab 

pada tugasnya serta bagian dari sistem pelayanan dimana mereka juga memiliki 

tanggungjawab terhadap masyarakat. Bentuk akuntabilitas kepada masyarakat 

ini harus lebih diperhatikan oleh organisasi karena akan berpengaruh pada 

perspektif masyarakat terhadap organisasi. Sudara GF menyatakan : 

“…Kalau seperti itu memang belum bisa diterapkan sepenuhnya, human 

error, keterbatasan SDM, disini kita bicara tentang berbagai latar 

belakang yang berbeda (pendidikan, kemampuan, dll) jadi artinya belum 

bisa diterapkan 100% dan ada permaslahan terkait pertanggungjawaban 

tadi. Mungkin dari segi teori sudah bagus, yang perlu diperbaiki adalah 

dari segi pelaksanaannya karena sesuatu itu harus ada kontrolnya juga 

jadi sesuatu kalau hanya diterapkan tanpa dikontrol juga tidak akan bisa 

jalan. Yang kurang mungkin fungsi kontrol jadi harus ada tim atau 

independen yang menilai pekerjaan ini sudah dilakukan atau belum, jadi 

harus ada orang lain yang menilai “. 

 

Aparatur publik juga melihat bahwa akuntabilitas horizontal ini adalah sebuah 

upaya yang harus bisa dilakukan oleh masing-masing individu dalam organisasi 

seperti yang disampaikan oleh saudari EW : 

“ Saya pikir sudah cukup bagus, saya pikir teman-teman sudah bekerja 

maksimal untuk bisa mencapai hal itu semua. Saya berusaha, setiap 

pagi saya selalu mempunyai angan2 untuk dicapai, oh saya hari ini 

harus mengerjakan berkas ini berkas ini agar bisa menyelesaikan target 

yang harus dicapai. Jadi setiap pagi saya punya target sendiri untuk bisa 

saya capai, hari ini saya harus mengerjakan apa? jadi memang kalau 

umpama itu harus mengorbankan waktu istirahat saya pikir ya itu sudah 

wajar “. 
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Kesadaran aparatur dalam melaksanakan tugasnya adalah bagian dari 

akuntabilitas terhadap organisasi selain bentuk akuntabilitas kepada masyarakat 

atau lingkungan sosial. Hal ini disampaikan oleh saudara AW : 

“ Kalau selama itu kita tidak keluar dari peraturan yang berlaku ya di 

dalam pribadi saya ya sudah sesuai, dan dalam tanggung jawab kepada 

pimpinan saya saya rasa sudah sesuai (sesuai dengan apa yang saya 

yakini). Saya harus sesuai (bertanggungjawab) kepada pimpinan sesuai 

dengan tugas saya, tidak menyalahi aturan…” 

 

Apa yang disampaikan oleh informan diatas senada dengan yang disampaikan 

salah satu informan berikut yang menekankan akuntabilitas horizontal sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan maupun organisasi. Saudara RS 

menyatakan : 

“ Kalau yang di instansi ini intinya sudah berjalan baik. Untuk staf kita 

pertanggungjawabannya yaitu kepada pimpinan, secara eksternal, lebih 

ke pimpinan. Dari pribadi (diri sendiri), kita bekerja untuk ihklas, bisa 

untuk lebih baik lagi, terutama berhubungan dengan instansi juga “. 

 

Akuntabilitas horizontal disini bisa dikatakan sama dengan konsep akuntabilitas 

eksternal aparatur. Sebagai individu dan juga bagian dari lingkungan sosial 

aparatur publik memiliki tanggungjawab terhadap kedua hal tersebut. Cendon 

(2009) menyatakan bahwa akuntabilitas horizontal ini adalah salah satu bagian 

dari administrative accountability : 

“…in horizontal dimention, administrative accountability links the 

individual administrator and the public administration as a whole with the 

citizen, as a concrete subject or the user of the service, but also with 

other external organ of supervision and control established to this 

purpose, such as oversight bodies, audit, comptrolles, etc…” 

 

Pendapat diatas senada dengan yang disampaikan oleh Nazsir (2003) bahwa 

akuntabilitas eksternal seseorang meliputi internal accountability to the public 
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servant own organization and eksternal accountability to individuals and 

organization outside public servant own organization.   

Salah satu hal yang menjadi ciri utama dalam fenomenologi Heidegger yaitu 

adanya konsep pemahaman atau proyeksi pemahaman. Hal ini dijelaskan oleh 

Holroyd (2007): 

Any interpretation or understanding from a hermeneutic perspective 

always begins with the interpreter’s fore-projections, our fore-projections 

being a product of our situatedness in the world. “We understand the 

world before we begin to think about it ; such pre-understanding gives 

rise to thought and always conditions it”. 

 

Dalam lingkungan sosial maupun organisasi seorang dasein harus 

memahami posisi mereka. Pendapat diatas menyatakan bahwa dasein harus 

memahami dunianya dahulu. Seorang aparatur harus mengerti dan memahami 

seluk beluk organisasi tempat dia berada selain juga lingkungan sosial dimana 

mereka tinggal. Pemahaman awal terhadap kedua lingkungan tersebut akan 

membentuk interpretasi seorang aparatur dan menjadi awal dalam proses 

pemaknaan. Kutipan wawancara dan penjelasan diatas memberi gambaran 

tentang posisi aparatur dalam lingkungan organsiasi dan juga sosial.  

 

7.3.2 Kesimpulan 

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aparatur publik sebagai 

dasein melihat dan memahami akuntabilitas sebagai sebuah bentuk kewajiban 

atau pertanggungjawaban mereka terhadap organisasi maupun kepada 

masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban ini didasarkan pada kesadaran 

aparatur yang melihat bahwa mereka adalah bagian dari lingkungan organisasi 

dan juga lingkungan sosial. Pemahaman mereka terhadap lingkungannya 

menjadi awal proses interpretasi mereka terhadap makna akuntabilitas. 
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BAB Vlll 

PENUTUP 

 

“As soon as we are born, we are old enough to die.” 

(Heidegger) 

 

 

8.1 Kesimpulan 

Akuntabilitas adalah sebuah bentuk kewajiban yang harus dimiliki oleh 

aparatur publik dalam lingkungan oraganisasi maupun lingkungan sosial dimana 

mereka berada. Sebagai seorang dasein maka aparatur harus memahami 

dunianya, seperti yang sering dikatakan oleh Heidegger dan menjadi dasar dari 

fenomenologi hermeneutic nya : “ being in the world rather than knowing the 

world ”. Pemahaman aparatur terhadap akuntabilitas terbentuk dari kesadaran 

mereka melihat “keberadaan” mereka dalam dunia (lingkungan organisasi dan 

sosial). Kesadaran dasein terhadap dunianya ini yang oleh Heidegger menjadi 

kunci utama penafsiran makna. Kesadaran tersebut menjadi kunci dalam 

penelitian ini karena menjadi dasar pengungkapan makna akuntabilitas oleh 

aparatur publik. Realitas tersebut menurut Heidegger adalah realitas 

sesungguhnya dimana ilmu pengetahuan bersifat praktis bukan teoritis (Aldian, 

2010). 

Hasil pembahasan dalam penelitian ini yang menggunakan metode 

hermeneutic circle menemukan bahwa makna akuntabilitas tidak hanya 

berdasarkan teori yang sudah ada serta norma sosial yang berlaku di 

masyarakat. Proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai dari pengolahan 

data sampai transkripsi yang menjadi dasar interpretasi makna (hermeneutic 

circle) yaitu reading, reflective writing, sampai pada proses interpreting 

menyimpulkan bahwa akuntabilitas oleh aparatur publik dipahami dan dimaknai 
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sebagai sebuah bentuk kewajiban atau pertanggungjawaban. 

Pertanggungjawaban terhadap tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi), organisasi, 

dan sebuah bentuk akuntabilitas vertikal (nilai dan kepercayaan) serta horizontal 

(organisasi dan masyarakat).  

Sebagai sebuah bentuk akuntabilitas maka akuntabilitas tupoksi aparatur 

adalah akuntabilitas yang dimaknai oleh aparatur sebagai sebuah kewajiban 

terhadap pekerjaan. Pemahaman aparatur terhadap diri dan lingkungannya 

membentuk sebuah konsep bagi mereka lewat jargon “saya adalah pelayan 

masyarakat”. Kesadaran dasein yang ada dalam diri aparatur membuat mereka 

lebih terbuka (memiliki keterbukaan kepada masyarakat) dan juga menuntut diri 

mereka sendiri lebih kredibel sebagai bagian dari organisasi yang 

bertanggungjawab kepada masyarakat. Akuntabilitas organisasi yang dimaknai 

oleh aparatur adalah bagaimana mereka memahami bahwa kewajiban pimpinan, 

kepatuhan terhadap seperangkat aturan baik aturan formal maupun informal, 

serta sisi manajerial organisasi, adalah bagian dari akuntabilitas.  

Akuntabilitas vertikal aparatur adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban 

aparatur terhadap dirinya sendiri. Lingkungan organisasi dan lingkungan sosial 

adalah hal yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dari aparatur publik. 

Kesadaran aparatur akan keberadaannya di dunia sesuai dengan konsep dasein 

dan nilai yang dibawanya adalah seperangkat pemahaman yang sudah terbentuk 

(fore-having) yang menjadi dasar interpretasi akuntabilitas. dari sudut pandang 

dan penafsiran aparatur maka kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik 

serta menyelesaikan tugas organisasi adalah sebuah bentuk akuntabilitas. 

Kesadaran internal dalam diri aparatur terkait dengan nilai dan keyakinan juga 

membentuk pemahaman aparatur mengenai akuntabilitas dimana setiap 

tindakan mereka adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban internal mereka 



89 
 

kepada Tuhan. Kesadaran tersebut yang kemudian melekat dan menjadi dasar 

bagi mereka dalam melaksanakan tugas di dalam organisasi. 

Akuntabilitas horizontal aparatur dimaknai sebagai sebuah bentuk 

pertanggungjawaban mereka terhadap organisasi dan juga masyarakat. Menurut 

aparatur publik, kewajiban untuk menyelesaikan tugas dan juga target dalam 

organsiasi adalah sebuah bentuk akuntabilitas disamping juga kewajiban 

terhadap masyarakat pengguna layanan. Interaksi yang dialami aparatur dalam 

lingkungan organisasi dan juga dengan masyarakat adalah bagian dari 

pengalaman mereka. Pengalaman yang bersumber dari ungkapan “we 

understand the world before we begin to think about it” (Holroyd, 2007). 

 

8.2 Implikasi 

Akuntabilitas publik Pemerintah Daerah seringkali menjadi sorotan karena 

menjadi dasar penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Kesadaran 

aparatur terhadap akuntabilitas menjadi kunci awal tentang interpretasi makna. 

Kunci awal untuk meningkatkan akuntabilitas adalah bagaimana merubah pola 

pikir aparatur. Keterbukaan aparatur menjadi salah satu hal yang harus dibenahi 

selain bagaimana meningkatkan kredibilitas mereka. Penelitian ini berusaha 

menggali informasi secara mendalam dari aparatur terkait dengan pengalaman 

praktis mereka. Metode interpretasi berdasarkan hermeneutic circle menuntut 

sebuah share knowledge and shared experience yang dilakukan antara peneliti 

dengan informan. Masih tertutupnya sebagian informan dalam mengungkap 

pengalaman praktis mereka terutama terkait dengan kebijakan struktural menjadi 

tantangan tersendiri. Peneliti melihat kebutuhan kedepan sektor publik atas 

perbaikan sisi akuntabilitas merupakan hal mendesak yang segera mungkin 

dilakukan. Dari temuan penelitian ini tersirat bahwa akuntabilitas aparatur juga 

erat kaitannya dengan kredibilitas dimana mereka dituntut profesional dan 
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menguasai bidangnya dan tidak semua aparatur bisa memahami konsep 

tersebut. Dari informasi yang disampaikan oleh beberapa informan, peneliti 

menganggap bahwa harus ada penilaian terhadap akuntabilitas organisasi 

maupun aparatur dimana harus ada tolak ukur terhadap tugas mereka.  

 

8.3 Keterbatasan dan Saran 

Fenomenologi interpretif Heidegger menekankan pada proses hermeneutic 

dalam mencari dan mendalami makna. Interpretasi makna akuntabilitas dalam 

penelitian ini didasarkan pada proses hermeneutic circle dimana ada keterlibatan 

peneliti dengan partisipan dalam rangka shared knowledge dan shared 

experience. Dari proses wawancara yang dilakukan sebagian informan belum 

sepenuhnya terbuka dan terkesan menutupi pengalaman praktis mereka dalam 

organisasi terutama yang terkait dengan hubungan struktural.  

Pada awal penelitian peneliti sudah menetapkan informan yang nantinya 

akan dilakukan wawancara. Ketika proses penelitian berlangsung ada sebagian 

informan kunci yang menurut peneliti memenuhi kriteria penelitian yang 

mendadak mengalami mutasi. Terkait dengan hal tersebut maka peneliti 

berusaha menentukan lagi kriteria informan yang sesuai sehingga hal ini sedikit 

menghambat proses penelitian. Selain itu dalam penelitian ini peneliti tidak 

melibatkan unsur pimpinan struktural untuk dapat menggali lebih dalam makna 

akuntabilitas pada tingkatan eselon.  

Untuk penelitian sejenis pada masa mendatang peneliti menyarankan 

penambahan informan terutama dari pejabat eselon sehingga dapat menggali 

informasi lebih mendalam tentang akuntabilitas dalam organisasi terutama pada 

tingkatan struktural yang lebih tinggi. Saran lainnya yang tidak kalah penting yaitu 

ketika proses penentuan informan dalam penelitian sejenis dimasa mendatang 

hendaknya memperhatikan mutasi yang sering terjadi di lingkungan pemerintah 
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daerah. Tujuannya jelas yaitu agar dapat menetapkan informan yang kredibel 

yang memahami seluk beluk organisasi sehingga informasi dan data yang 

diperoleh akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya 
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