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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah adanya pergeseran 

dari penganggaran bersifat tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja 

(Sari dan Raharja, 2011). Penggunaan sistem penganggaran dengan basis kinerja 

ini, sehingga arah penggunaan dana pemerintah tidak hanya berorientasi pada 

input, tetapi lebih berorientasi pada kinerja. Perubahan sistem anggaran ini sangat 

penting untuk dilakukan dalam rangka memaksimalkan sumber daya pemerintah 

yang jumlahnya terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan dana yang semakin tinggi. 

Penganggaran berorientasi kinerja telah diterapkan oleh pemerintahan 

modern di berbagai negara maju, contohnya negara-negara Eropa, Amerika 

Serikat dan Jepang. Sistem penganggaran ini sangat diperlukan bagi satuan kerja 

instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik. Salah satu 

alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik adalah dengan 

mewiraswastakan pemerintah (Sari dan Raharja, 2011). Mewiraswastakan 

pemerintah (enterprising the governance) adalah satu alternatif yang harus 

ditempuh pemerintah di masa depan bagi sektor keuangan publik. Ketentuan 

tentang penganggaran tersebut juga telah tercantum dalam UU No. 17 tahun 2003 

tentang Keuangan Negara. 

Situasi dan kondisi penyelenggaraan pelayanan pemerintah saat ini masih 

dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya 

manusia yang belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya 
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keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui 

media masa, pengaduan tersebut antara lain tentang prosedur yang berbelit-belit, 

biaya pelayanan yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak jelas, petugas 

yang kurang kompeten, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik dari 

masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.  

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) juga mengalami situasi dan kondisi 

tersebut, menurut Sukirman dan Sari (2012: 70), perguruan tinggi sebagai 

penyelenggara pendidikan tinggi juga sebagai pusat pengembangan ilmu dan 

teknologi diharapkan mampu meningkatkan peranannya dalam memajukan dan 

mempercepat pembangunan nasional melalui ilmu dan pengembangan teknologi. 

Praktik di lapangan justru bertolak belakang, pelayanan yang diberikan oleh PTN 

dinilai belum maksimal yang disebabkan oleh masalah pendanaan terbatas yang 

dimiliki PTN sehingga kualitas pelayanan yang diberikan menjadi kurang 

memuaskan.  

Pasal 1 butir (1) UU No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum menyatakan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) adalah 

instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Penerapan BLU pada PTN 

diharapkan menjadi pembaharuan manajemen sektor pemerintah, demi 

meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. BLU diberikan 

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang 

sehat (berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian 
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layanan yang bermutu dan berkesinambungan) untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa (Waluyo, 2011).  

PTN sebagai suatu wadah formal yang diharapkan dapat menghasilkan 

kader-kader calon pemimpin bangsa, haruslah melakukan reformasi manajemen 

pendidikan dengan mengedepankan peningkatan mutu pendidikan (Purba, 2006). 

Mengelola organisasi PTN tidaklah sesederhana mengelola organisasi-organisasi 

lainnya karena mengingat besarnya lingkungan organisasi PTN yang antara lain 

mengelola ilmu pengetahuan, dosen, sumber daya manusia pendukung, 

mahasiswa, sarana dan prasarana akademik, dan lain-lain. 

PTN merupakan pelaksana teknis Kementerian Pendidikan RI yang 

diberikan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, 

pendidikan, penelitian dan pengembangan serta usaha lain dalam bidang 

pendidikan yang senantiasa berorientsi kepada kepentingan masyarakat. 

Pelayanan publik yang buruk di mata masyarakat menuntut PTN berbenah diri 

untuk dapat memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat, dengan 

gencar masyarakat menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. 

Pengetahuan masyarakat yang semakin maju dan kemudahan dalam mendapatkan 

informasi menjadi salah satu pemicu tuntutan masyarakat tersebut. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan Good 

Corporate Governance (GCG) dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan 

di Indonesia. 

Secara sederhana, menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik 

Negara Nomor PER—09/MBU/2012, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 
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Corporate Governance) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan 

mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan 

dan etika berusaha. Menurut Komite Cadburry dalam Sari dan Raharja (2011), 

GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar 

mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam 

memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan 

stakeholders pada umumnya. Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar perusahaan 

dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan dan dilaksanakan dengan tujuan 

untuk meningkatkan keberhasilan usaha perusahaan serta akuntabilitas yang 

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. 

Pelaksanaan GCG yang diselenggarakan pemerintah saat ini mengalami 

banyak kendala, hal ini disebabkan oleh belum membudayanya karakteristik GCG 

itu sendiri dan masih banyak yang menganggap bahwa penerapan GCG itu kurang 

penting. Komitmen dan keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat dan 

pemerintah maka GCG diharapkan dapat berjalan dengan baik. Pencapaian 

sasaran sesuai dengan upaya untuk mewujudkan suatu iklim pengelolaan yang 

baik (Good Governance), yaitu pemerintah yang dapat menjalankan amanah dari 

rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang dapat beroperasi secara 

efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan amanah tersebut kepada masyarakat 

(Sadeli, 2008: 102). 

Penerapan konsep GCG dalam penyelenggaraan PTN merupakan 

tantangan tersendiri bagi pemerintah dan perlu diimplementasikan secara nyata 



5 
 

 

agar terlaksananya Good Governance sehingga menghasilkan birokrasi yang 

handal, dan profesional, serta memberikan pelayanan yang prima kepada 

masyarakat. 

Pemerintah berupaya menerapkan GCG pada PTN dengan cara 

membentuk BLU yang tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah 

kepada masyarakat, dengan demikian lembaga-lembaga pemerintah lebih bebas 

merancang kebijakan keuangan secara sehat dan mandiri di bidang operasional 

dan manajemen serta meningkatkan produktivitas. Terkait tentang pengelolaan 

PTN yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lembaga pendidikan 

maka pemerintah mengeluarkan PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan BLU. 

Pengelolaan BLU pada PTN baik pelayanan pendidikan dan keuangan 

dapat diukur baik atau buruknya adalah dengan penerapan GCG yang terdiri dari 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, fairness dan independensi. Prinsip-

prinsip GCG sekarang ini sudah menjadi kewajiban manajemen dalam 

menjalankan kegiatan operasional. BLU PTN sebagai pelayan publik diharapkan 

akan meningkat kinerjanya terutama pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan 

PTN di mata masyarakat sekarang ini masih dianggap kurang memuaskan. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik dan 

selanjutnya dirumuskan ke dalam penelitian yang berjudul “Good Corporate 

Governance pada Badan Layanan Umum (Studi Kasus pada Universitas 

Brawijaya Malang)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah prinsip-prinsip dasar dan pelaksanaan Good Corporate 

Governance pada Universitas Brawijaya Malang? 

2. Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan Good Corporate 

Governance di Universitas Brawijaya Malang? 

3. Bagaimanakah solusi yang dapat diambil oleh Universitas Brawijaya 

Malang dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam penerapan Good 

Corporate Governance? 

4. Bagaimana konsekuensi perubahan UB setelah menjadi BLU dan apa saja 

hambatan yang dihadapi? 

5. Bagaimanakah akuntansi dan sistem manajemen keuangan BLU UB? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapaun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memahami prinsip-prinsip dasar dan pelaksanaan Good Corporate 

Governance pada Universitas Brawijaya Malang. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan Good Corporate 

Governance pada Universitas Brawijaya Malang. 

3. Untuk mengetahui solusi yang mungkin dapat diambil oleh Universitas 

Brawijaya Malang dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam penerapan 

Good Corporate Governance. 

4. Untuk mengetahui konsekuensi perubahan UB setelah menjadi BLU dan 

apa saja hambatan yang dihadapi. 
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5. Untuk mengetahui akuntansi dan sistem manajemen keuangan BLU UB. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang 

sesungguhnya tentang penerapan prinsip Good Corporate Governance. 

Dalam hal pengembangan teori, hasil tinjauan pustaka dalam penelitian ini 

dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian lainnya.  

2. Bagi instansi terkait, hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk lebih 

memahami penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada 

instansi pemerintah sehingga instansi tersebut dapat lebih memahami arti 

penting Good Corporate Governance. 

3. Bagi pemerintah, dapat melihat penelitian ini sebagai bagian keunggulan 

instansi yang membedakan Universitas Brawijaya Malang dengan instansi 

lain, sehingga Universitas Brawijaya Malang memiliki nilai tambah di 

mata stakeholder-nya. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi dari 

skripsi ini, berikut akan diuraikan mengenai tata urutan pembahasan yang 

dilakukan pada skripsi ini, yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini, perumusan terhadap masalah 

yang ada, tujuan yang dicapai dari penelitian, serta manfaat yang mampu 

diperoleh dari penelitian ini. 
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BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan kajian pustaka yang mengungkapkan teori-teori 

yang relevan dengan topik penelitian. Teori ini diambil dari berbagai literatur 

yang dapat membantu dalam memecahkan permasalahan yang diteliti tersebut. 

Pembahasan mengenai tinjauan kepustakaan ini difokuskan kepada permasalahan 

seputar GCG. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang dilakukan, jenis 

data yang digunakan, metode pengumpulan data yang dipakai, serta metode 

analisis data yang diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang ada. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini dibahas tentang gambaran umum dari objek yang diteliti, 

analisis masalah yang sedang dihadapi, serta pemecahan masalah. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini menyajikan kesimpulan mengenai hasil yang dibahas pada 

bab sebelumnya, ditambah dengan saran-saran yang relevan serta keterbatasan 

masalah yang dihadapi. 


