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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya 

mengenai “Good Corporate Governance pada Badan Layanan Umum (Studi 

Kasus pada Universitas Brawijaya Malang)”, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

Secara umum perwujudan prinsip-prinsip dasar dan pelaksanaan GCG 

pada UB telah diterapkan dengan baik. Semua prinsip telah diterapkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip yang telah 

diterapkan pada UB, antara lain: 

1. Transparansi 

Transparansi adalah keterbukaan atas informasi kepada setiap pihak yang 

memiliki kepentingan terkait informasi UB, untuk mewujudkan hal tersebut, UB 

telah berupaya secara maksimal dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan audit internal dan eksternal dilakukan dalam rangka 

mewujudkan transparansi atas semua aspek yang berhubungan 

dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. 

b. Pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja dan kegiatan yang 

digunakan sebagai salah satu dokumen penting dalam siklus 

perencanaan, pemantauan dan umpan balik untuk tahun berikutnya. 

c. Transparansi atas UKT bertujuan untuk mempermudah akses 

pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat dengan menghilangkan 
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segala bentuk tambahan biaya pendidikan tinggi yang kurang jelas 

penggunaannya. 

d. E-complaint adalah sebuah wadah yang digunakan sebagai tempat 

pengaduan atau keluhan terhadap layanan UB secara elektronik. 

Setiap keluhan akan ditampung oleh Pusat Informasi, 

Dokumentasi, dan Keluhan (PIDK) sebagai pihak pengelola 

layanan e-complaint. 

2. Akuntabilitas 

Akuntabilitas di lingkungan UB pada dasarnya adalah 

pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepada Universitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

secara periodik sesuai dengan visi dan misi Universitas, hal ini diwujudkan 

melalui: 

a. Pusat Jaminan Mutu (PJM) bertujuan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan tinggi secara berkelanjutan guna mewujudkan visi dan 

misi UB, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui tri 

dharma perguruan tinggi.  

b. Kompensasi positif adalah penghargaan yang diberikan kepada 

setiap pegawai di lingkungan UB. Misalkan saja para pegawai dan 

dosen yang aktif menulis buku terdapat penghargaan untuk menulis 

buku, kemudian bagi para dosen yang aktif ke luar negeri akan 

diberikan fasilitas biaya transportasi dan lain-lain. 

c. Kompensasi negatif yang dimaksud adalah penjatuhan sanksi atau 

hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di 
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lingkungan UB. Hal tersebut mengacu pada PP No. 53 tahun 2010 

tentang disiplin PNS. Sanksi untuk pegawai honorer, UB akan 

menjatuhi sanksi tegas berupa pemutusan kontrak kerja karena UB 

memiliki wewenang penuh terhadap para pegawai tersebut. 

3. Responsibilitas 

Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan Universitas terhadap 

peraturan perundang‐undangan yang berlaku dan prinsip‐prinsip organisasi yang 

sehat, prinsip ini telah terlaksana dengan baik, upaya yang dilakukan UB antara 

lain: 

a. Dewan Pengawas dapat mewakili penerapan prinsip 

responsibilitas, hal ini dikarenakan Dewas merupakan salah satu 

satuan fungsional yang ditunjuk langsung oleh Menteri, sehingga 

Dewas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri 

Pendidikan dan Menteri Keuangan. 

b. Program kemitraan daerah adalah salah satu program seleksi 

masuk UB dengan ketentuan calon mahasiswa dikirim oleh 

Pemerintah Daerah (Pemda) berdasarkan kesepakatan bersama, 

dimana calon mahasiswa dikirim oleh Pemda sebagai mahasiswa 

tugas belajar. 

c. Corporate Social Responsibility UB adalah program yang 

dilaksanakan UB berupa tanggungjawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan sekitar sehingga dapat terpelihara kesinambungan 

dalam jangka panjang. Salah satunya dengan pemberian beasiswa 

kepada mahasiswanya, hingga tahun 2013 terdapat 48 jenis 



144 
 

 

beasiswa yang dikelola oleh UB, mulai beasiswa yang berasal dari 

pemerintah maupun non pemerintah. 

4. Fairness 

Fairness adalah keadilan terhadap stakeholders agar setiap stakeholders 

terlindungi dari upaya penyelewengan baik dalam bentuk usaha untuk 

kepentingan pribadi maupun benturan kepentingan atau praktik Universitas yang 

tidak sehat, uapaya yang dilakukan UB meliputi: 

a. SPP proporsional bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi 

para mahasiswa yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata untuk 

tetap dapat menikmati layanan UB. 

b. Kesetaraan dan kewajaran antar pegawai yaitu dengan 

memperlakukan semua pegawai sesuai asas kewajaran. Semua 

mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan posisi 

yang diinginkan sesuai dengan kemampuan pegawai tersebut tanpa 

memperhatikan latar belakang etnis, agama, dan lain-lain. 

5. Independensi 

Independensi merupakan prinsip yang sangat penting dalam pengelelolaan 

Universitas tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, 

implementasi dari prinsip ini antara lain: 

a. Larangan aktivitas politik di UB telah dijelaskan dalam Pola Tata 

Kelola UB 2008, dalam aturan tersebut pimpinan dan pegawai 

Universitas tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik, 

calon legislatif dan eksekutif. 
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b. Conflict of Interest dalam pelaksanaan keseharian UB antara lain 

terdapat banyak para dosen maupun pegawai yang memiliki usaha 

bisnis sampingan yang rawan menimbulkan conflict of interest 

sehingga mengganggu kinerja sebagai PNS. 

Sementara itu, kendala-kendala yang dihadapi UB dalam rangka 

penerapan GCG sangatlah bervariasi, antara lain adalah: 

1. Perubahan struktur organisasi UB yang sulit terwujud karena terkendala 

aturan terkait Organisasi dan Tata Kerja (OTK). OTK mengatur tentang 

tata kelola suatu organisasi yang tidak bisa sembarangan diubah, sehingga 

mengakibatkan pengelolaan UB menjadi kurang fleksibel. 

2. Tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, semakin banyak pihak yang 

membutuhkan layanan maka semakin kompleks pula permasalahan yang 

dihadapi oleh UB. Tidak dapat dibayangkan apabila UB masih tetap 

menggunakan sistem pelayanan yang lama sedangkan jumlah mahasiswa 

yang membutuhkan pelayanan UB mencapai puluhan ribu. 

3. Sulitnya menghapus unit-unit kerja yang lama, padahal pada kenyataannya 

terdapat beberapa unit kerja dalam struktur organisasi UB yang sudah 

tidak sesuai dengan kondisi sekarang, apabila unit kerja tersebut tetap 

dipertahankan akan mengakibatkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan 

aktivitas UB. 

4. SDM yang kurang memadai, banyak hal yang harus dilakukan oleh UB 

dalam rangka reformasi birokrasi. Misalnya bagaimana memperbaiki 

kinerja PNS dalam melaksanakan pelayanan publik, dan bagaimana 

merubah perilaku pejabat untuk menghindarkan tindak pidana korupsi. 
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5. Penerapan dua sistem akuntansi yaitu sistem akuntansi berdasarkan SAK 

dan SAP untuk memenuhi ketentuan pemerintah terkait aturan BLU. 

Diberlakukannya dua sistem akuntansi yang berbeda ini akan menjadi 

salah satu penghambat kinerja UB dalam melaksanakan tugas utamanya 

sebagai pelayan masyarakat. 

Langkah-langkah yang diambil oleh UB dalam mengatasi permasalahan 

yang terjadi dalam penerapan GCG juga sudah cukup baik, simpulan ini 

berdasarkan: 

1. Mengoptimalkan Struktur Organisasi yang Telah ada dengan cara UB 

harus dapat mengeksplorasi struktur yang ada dan SDM didalamnya 

sehingga kendala-kendala yang timbul akibat perubahan struktur 

organisasi yang sulit terwujud dapat diatasi dan tidak menjadi 

penghambatn kelancaran UB dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

2. Menciptakan Inovasi Sistem Pelayanan misalnya dengan langkah untuk 

memperbaiki perilaku baik aparat pemerintah maupun  masyarakat bisa 

dilakukan dengan pengamalan nilai-nilai agama menjadi budaya kerja. 

Kedua, melakukan  koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dalam 

penerapan peraturan perundang-undangan untuk menghindari tumpang 

tindih dan duplikasi yang memberatkan bagi masyarakat. 

3. Adanya kompromi perubahan struktur organisasi, hal ini dilakukan dengan 

cara membentuk unit-unit kerja baru tanpa membubarkan unit-unit kerja 

lama yang telah ada. Perubahan paling mendasar dilakukan untuk 
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membenahi aspek seperti pengelolaan keuangan, pengawasan, monitoring 

dan evaluasi. 

4. Adanya kompromi SDM, dimana kompromi dilakukan dengan cara 

merekrut banyak pegawai non PNS yang bertujuan untuk menambah 

jumlah personil pada unit-unit yang kekurangan. Sehingga perekrutan 

tersebut akan mengurangi tingkat ketidakefisienan yang menjadi 

penghambat kinerja UB.  

5. Rencana penerapan SAKTI, SAKTI mencakup dalam beberapa hal 

pengelolaan, seperti pengelolaan anggaran, komitmen, pembayaran, 

bendahara, persediaan, aset tetap, general ledger dan pelaporan dengan 

memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi yang telah ada 

sekarang. 

Konsekuensi yang harus dihadapi UB terkait perubahan menjadi BLU dan 

hambatan dalam konsekuensi tersebut sangatlah bervariasi, simpulan ini 

berdasarkan: 

1. Konsekuensi pengelolaan keuangan, perbedaan antara satker BLU dengan 

satker biasa dalam hal pengelolaan keuangan yaitu apabila satker biasa 

hanya bertumpu pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), 

dimana hasil pendapatan dari satker biasa tersebut tidak dapat langsung 

digunakan untuk kegiatan operasional tetapi harus disetor ke kas negara 

terlebih dahulu. Satker BLU sedikit berbeda, satker BLU memiliki 

fleksibilitas keuangan dengan hasil dari pendapatan yang diperoleh dapat 

langsung digunakan untuk kegiatan operasional.  
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2. Proses pengawasan semakin ketat, fleksibilitas yang dimiliki oleh BLU 

membuat tingkat penyelewengan kemungkinan menjadi lebih besar. 

Menyadari hal tersebut, BPK menetapkan bagi seluruh satker BLU wajib 

untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangannya oleh auditor eksternal 

selain juga pemeriksaan dari BPK sendiri. 

3. Munculya Dewan Pengawas, Dewas adalah lembaga independen yang 

hanya terdapat pada satker berstatus BLU. Dewas diharapkan mampu 

menjamin agar kegiatan pemberian layanan umum satker BLU 

bersangkutan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukan BLU. 

4. Terbentuknya Biro Keuangan, sebagai suatu biro, BAKP memiliki visi 

untuk menjadi salah satu pusat pelayanan UB di bidang keuangan secara 

lebih profesional, transparan dan akuntabel sebagai pendukung 

perwujudan UB untuk menjadi World Class Entrepreneur University. 

5. Adanya Unit Bisnis, unit bisnis adalah salah satu sumber pendapatan 

bukan pajak UB yang paling besar. Beberapa unit bisnis yang ada di UB 

antara lain adalah UB Hotel, Griya Brawijaya dan Rusunawa, Yubi Travel, 

UB Media, Sport Club House, Lab Biosains, BSS, dan lain-lain. 

Beberapa hambatan yang dihadapi UB dalam rangka perubahan menjadi 

BLU, antara lain: 

1. Aturan BLU yang kurang dipahami, banyak aturan BLU yang menurut 

BLU legal, tetapi menjadi “haram” karena para pengawas (Kementerian 

Keuangan, BPKP dan BPK) belum seutuhnya paham terkait aturan main 

BLU sehingga menganggap hal tersebut salah, padahal dalam 

kenyataannya hal tersebut telah diatur dalam aturan-aturan BLU. 
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2. Pemahaman SDM UB yang masih kurang juga mengakibatkan keuntungan 

yang diperoleh UB dari fleksibilitas BLU belum terasa secara maksimal. 

Beruntung UB telah menerapkan ISO 9001:2008 pada beberapa unit 

kerjanya, sehingga peningkatan layanan menjadi membaik.  

3. Implementasi konsep BLU yang masih melenceng, BLU memiliki 

sejumlah kriteria diantaranya dikelola secara otonom dengan prinsip 

efisiensi dan produktivitas ala korporasi, yaitu berperan sebagai agen dari 

menteri/pimpinan lembaga induknya. Pada kenyataannya, konsep dasar 

BLU tersebut belum dipahami dengan baik, misalnya saja dalam hal 

fleksibilitas yang dimiliki BLU. 

Akuntansi dan sistem manajemen keuangan yang diterapkan BLU UB 

sudah sangat baik dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, hal ini disimpulkan berdasarkan: 

1. Sistem akuntansi keuangan menghasilkan berupa laporan-laporan pokok 

yang antara lain berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, 

Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang 

sesuai dengan SAK dan SAP. 

2. Laporan aktivitas adalah laporan yang menyajikan informasi tentang 

operasi BLU mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya 

ekonomi yang dikelola oleh BLU. Penulis mencoba mengukur kinerja 

BLU UB dengan menggunakan laporan aktivitas UB tahun 2013 sebelum 

dilakukannya audit. Tetapi penulis sedikit memodifikasi laporan aktivitas 

tersebut tanpa memasukkan pos pendapatan dari APBN. Dari hasil 

perhitungan penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan UB dari 
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sektor-sektor jasa layanan dan jasa usaha lainnya tidak dapat menutupi 

seluruh biaya-biaya operasional UB dalam satu periode.  

3. Isu strategis adalah kondisi-kondisi atau hal-hal yang sangat perlu 

diperhatikan dalam hal perencanaan UB, karena hal ini akan berdampak 

secara signifikan di masa depan dan juga menentukan tujuan 

penyelenggaraan Universitas. Beberapa isu-isu strategis yang antara lain 

adalah: (1) Otonomi penyelenggaraan PT; (2) Internasionalisasi PT; (3) 

Manajemen berstandar internasional; dan (4) Entrepreneurial University. 

4. Pelaksanaan PNBP di UB terdiri atas PNBP dari SPP dan non SPP, 

pendapatan SPP yaitu berasal dari mahasiswa, sedangkan pendapatan non 

SPP terdiri dari unit-unit bisnis yang dimiliki UB. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini maka dapat dikemukakan 

beberapa saran dalam rangka perbaikan dan peningkatan untuk ke depannya. 

Pertama untuk organisasi terkait, konsep dan prinsip yang ada dalam GCG 

hendaknya tidak lagi diperlakukan sebagai perilaku nice to know dan nice to have 

saja. Akan tetapi hendaknya dapat dijadikan fondasi dari keberadaan organisasi 

tersebut dan menjadi elemen yang tidak terpisahkan bagi pengelolaan instansi 

pemerintah. 

Selanjutnya bagi pemerintah, keberadaan regulasi-regulasi yang terkait 

GCG yang cukup komprehensif dan memadai khususnya pada sektor pemerintah, 

hendaknya lebih diperketat lagi dan dapat diaplikasikan dengan sebaik-baiknya 

agar kemudian tidak menjadikannya sebagai instrumen yang tanpa pengaruh 
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terhadap proses pengembangan perwujudan GCG pada sektor pemerintah dalam 

upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 

Terakhir bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini akan memberikan 

pengetahuan pada masyarakat umum bahwasannya sudah adanya perbaikan-

perbaikan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya pasti ada hal-hal 

yang masih belum sempurna dan perlu perbaikan, sehingga peran serta 

masyarakat dalam hal perbaikan layanan pemerintah juga menjadi salah satu hal 

yang dibutuhkan. 

5.3 Keterbatasan 

Keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam penelitian ini yaitu metode 

pengumpulan data yang diperoleh melalui proses wawancara memungkinkan 

proses perolehan data penelitian menjadi kurang akurat. Selain itu keterbatasan 

waktu yang dimiliki oleh narasumber yang menjabat sebagai ketua Dewan 

Pengawas UB, menjadi faktor kurang berkualitasnya waktu yang dapat 

dipergunakan oleh peneliti untuk menggali lebih dalam lagi mengenai 

pelaksanaan GCG pada UB. 

Penelitian ini hanya dilakukan pada sakter BLU di bidang layanan 

pendidikan. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada 

satker BLU yang bergerak pada bidang layanan kesehatan dan bidang lainnya 

sehingga dapat memperkaya wawasan tentang penerapan prinsip-prinsip GCG 

pada berbagai satker BLU di Indonesia. 


