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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Good Corporate Governance 

Menurut Monks (2003) dalam Kaihatu (2006: 2) menyatakan bahwa Good 

Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur 

dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) 

untuk semua stakeholders. Terdapat beberapa hal penting dalam penjelasan 

konsep ini, yaitu: (1) Tentang pentingnya hak pemegang saham dalam 

memperoleh informasi secara tepat waktu dan benar serta, (2) Perusahaan 

diwajibkan untuk melakukan pengungkapan secara transparan dan tepat waktu 

terhadap semua informasi. 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (Budiarti, 2010) 

menyatakan bahwa GCG adalah seperangkat peraturan yang menetapkan 

hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, 

karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya 

sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem 

yang mengarah dan mengendalikan perusahaan. Tujuan GCG ialah untuk 

menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). 

 Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa GCG adalah suatu 

struktur yang mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban pemegang saham, 

pengelola perusahaan, para manajer dan semua anggota stakeholders yang 

digunakan sebagai alat pengendali dan mengarahkan kegiatan organisasi melalui 

proses yang transparan dalam rangka penentuan sasaran atau tujuan organisasi, 

pencapaian serta pengukuran kinerjanya. 
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Pasal 1 Surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang 

Penerapan Praktik Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) menyatakan: 

“Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur 

yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang 

dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder 

lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-

nilai etika.” 

 

Berdasarkan definisi di atas, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai 

suatu perangkat sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan 

perusahaan untuk menciptakan suatu nilai tambah bagi para pemangku 

kepentingan. Hal ini disebabkan GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja 

suatu manajemen yang bersifat bersih, transparan dan profesional. Penerapan GCG 

di perusahaan diharapkan dapat menarik para investor, baik lokal maupun 

mancanegara. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin mengembangkan 

usahanya, seperti ingin melakukan investasi baru. 

2.2 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Berbagai aturan main dan sistem yang mengatur keseimbangan dalam 

pengelolaan perusahaan perlu dituangkan dalam bentuk-bentuk prinsip yang harus 

dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Kaihatu (2006: 

2), ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam GCG, yaitu: 

Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness. 

2.2.1 Transparancy (Keterbukaan) 

Keterbukaan informasi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang 
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materiil dan relevan mengenai perusahaan. Penyediaan informasi yang memadai, 

akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar 

dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh 

investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan 

keuntungan dari investasinya. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan 

investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan 

modal (volatility of capital). Hak-hak para pemegang saham adalah diberi 

informasi dengan benar dan tepat waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut 

berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan 

yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan 

perusahaan. 

Transparansi menunjukkan proses keterbukaan dari para manajemen, 

utamanya manajemen publik untuk membangun akses dalam proses 

pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang. 

Masyarakat dapat melihat proses transparansi informasi mengenai apa yang 

sedang dilakukan dengan menyebarluaskan rencana anggaran, rencana hasil, 

undang-undang dan peraturan. 

2.2.2 Accountability (Akuntabilitas) 

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan 

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada 

pembagian kekuasaan di antara manajer perusahaan yang bertanggungjawab pada 

pengoperasian setiap harinya dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan 

direksi. Dewan direksi diharapkan mampu untuk menetapkan kesalahan 
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(oversight) dan pengawasan. Akuntabilitas ini berkaitan erat dengan perencanaan 

yang telah disepakati bersama, dimana pelaksanaan dari kegiatan perusahaan harus 

sesuai dengan perencanaan dan tujuan perusahaan. 

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan pada waktu yang tepat 

dan dengan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan komite resiko 

untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, mengembangkan 

dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis 

strategik berdasarkan best practice bukan sekedar audit. 

2.2.3 Responsibility (Pertanggungjawaban) 

 Pertanggungjawaban yaitu kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan 

terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. 

Perusahaan diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar 

perusahaan agar dapat terjadinya kesinambungan usaha dalam rentang waktu yang 

lama. 

2.2.4 Independency (Kemandirian) 

 Kemandirian yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara 

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak 

manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Penerapan prinsip independensi 

ini diharapkan tidak adanya lagi masing-masing organ perusahaan yang 

mendominasi dan mengintervensi satu sama lain sehingga dapat terciptanya suatu 

tatanan perusahaan yang sehat dan tanpa unsur intervensi. 
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2.2.5 Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan) 

Kesetaraan dan kewajaran yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam 

memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta 

peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan perusahaan perlu ditekankan 

pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus 

memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan 

hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya. Hal ini yang ditekankan 

agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan dapat terlindungi dari 

kecurangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang dalam. 

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi 

terhadap konflik kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan 

dan kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap konflik kepentingan, 

menetapkan peran dan tanggungjawab dewan komisaris, direksi dan komite 

termasuk sistem remunerasi, serta menyajikan informasi secara wajar. 

Menurut KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 Pasal 3, terdapat 

beberapa prinsip GCG antara lain:  

1. Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan 

keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan 

relevan mengenai perusahaan. 

2. Kemandirian, suatu instansi pemerintah dianggap memiliki kemandirian 

apabila dalam keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional 

tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak 

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 
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3. Akuntabilitas suatu perusahaan diukur dari kejelasan fungsi, pelaksanaan 

dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif. 

4. Pertanggungjawaban, perusahaan yang telah menerapkan prinsip 

pertanggungjawaban saat telah terjadi kesesuaian di dalam pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

5. Kewajaran suatu perusahaan dapat diukur melalui keadilan dan kesetaraan 

di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan 

perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai prinsip-prinsip GCG, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG memiliki beberapa tujuan, 

antara lain: (a) Mengoptimalkan nilai suatu perusahaan agar perusahaan memiliki 

daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga 

perusahaan dapat mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk 

mencapai maksud dan tujuan perusahaan. (b) Mendorong pengelolaan perusahaan 

secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan 

meningkatkan kemandirian perusahaan. (c) Mendorong perusahaan dalam 

membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral yang 

tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran 

akan adanya tanggungjawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan 

maupun kelestarian lingkungan sekitar perusahaan. (d) Meningkatkan kontribusi 

perusahaan dalam perekonomian nasional. (e) Meningkatkan iklim yang kondusif 

bagi perkembangan investasi nasional. 
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2.3 Tahap Pelaksanaan Good Corporate Governance 

Pelaksanaan GCG di perusahaan sangat penting bagi perusahaan untuk 

melakukan tahapan yang detail dan cermat berdasarkan situasi dan kondisi yang 

cocok dengan perusahaan dan seberapa siap perusahaan tersebut menerapkan 

GCG, sehingga nantinya penerapan GCG dapat berjalan dengan lancar dan 

mendapatkan dukungan dari berbagai elemen di dalam perusahaan. 

Menurut Chinn dan Shaw dalam Kaihatu (2006: 3), pada umumnya 

perusahaan-perusahaan yang telah berhasil menerapkan GCG menggunakan 

beberapa tahapan, yaitu Tahap Persiapan, Tahap Implementasi dan Tahap 

Evaluasi. 

2.3.1 Tahap Persiapan 

Tahapan ini terdiri atas tiga langkah utama, yaitu: 

1. Awareness Building 

Awareness building adalah sebuah langkah awal dalam membangun dan 

membentuk kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam 

penerapannya. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli 

independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan dengan 

mengadakan seminar, lokakarya dan diskusi kelompok. 

2. Good Corporate Governance Assessment 

GCG assessment merupakan upaya untuk mengukur dan memetakan 

kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini digunakan untuk 

memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi struktur 

perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. GCG assessment 

juga diperlukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan 
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perhatian khusus, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk 

mewujudkannya. 

3. Good Corporate Governance Manual Building 

GCG manual building yaitu tahap penyusunan pedoman implementasi 

GCG perusahaan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan 

upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman 

implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan ini dapat melibatkan bantuan 

tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Pedoman yang disusun dapat 

mencakup beberapa aspek penting, diantara lain: 

i. Kebijakan GCG perusahaan; 

ii. Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan; 

iii. Pedoman perilaku; 

iv. Audit commite charter; 

v. Kebijakan disclosure dan transparansi; 

vi. Kebijakan dan kerangka manajemen resiko; 

vii. Roadmap implementasi. 

2.3.2 Tahap Implementasi  

Setelah perusahaan memiliki GCG manual, tahapan selanjutnya yaitu 

proses implementasi di perusahaan. Pada tahap ini terdiri atas tiga tahapan utama, 

yaitu: 

1. Sosialisasi 

Sosialisasi digunakan untuk memperkenalkan kepada seluruh elemen 

perusahaan mengenai berbagai aspek terkait implementasi GCG, khususnya 

mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya ini perlu dilakukan oleh suatu tim 
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khusus yang dibentuk untuk tahapan ini dan langsung berada di bawah 

pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang telah ditunjuk 

sebelumnya. 

2. Implementasi 

Implementasi yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan GCG yang 

ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi hendaknya mencakup 

pula upaya manajemen perubahan (change management) guna mengawal proses 

perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG. 

3. Internalisasi 

Internalisasi yaitu tahap panjang dalam implementasi. Internalisasi 

mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses 

bisnis perusahaan dan berbagai aturan perusahaan. Upaya ini dapat dipastikan 

bahwa penerapan GCG bukan sekedar permukaan atau sekedar kepatuhan yang 

bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas 

perusahaan. GCG dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan, untuk itu GCG 

harus dipahami tidak sekedar formalitas, tetapi menjadi bagian dari nilai dan 

budaya perusahaan. Selanjutnya, internalisasi GCG ke dalam proses bisnis adalah 

kuncinya, hal ini dapat dilakukan dengan cara penguatan struktur GCG yang 

dimiliki sekaligus membangun atau menyempurnakan soft-struktur GCG sesuai 

dengan perkembangan regulasi dan best practices yang berlaku. 

2.3.3 Tahap Evaluasi 

Tahap evaluasi merupakan tahap yang perlu dilakukan dari waktu ke 

waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan GCG telah dilakukan 

dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring 
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atas praktik GCG yang ada. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan 

kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG 

sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan 

rekomendasi yang telah diberikan. 

2.4 Tujuan Good Corporate Governance 

Dilihat dari sudut pandang makro, implementasi GCG membawa dampak 

yang cukup signifikan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Terjadi banyak 

perubahan dan hal-hal positif yang timbul dengan dilaksanakannya GCG. 

Sedangkan secara mikro, manfaat dari GCG bagi perusahaan yaitu efisiensi dan 

produktivitas. Di era persaingan secara global, penerapan GCG sangat diperlukan 

karena produktivitas dan efisiensi usaha adalah jawaban dalam menghadapi 

tantangan global. 

Penerapan GCG pada BUMN memiliki tujuan sesuai dengan Pasal 4 

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 

tentang Penerapan Praktik GCG Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

adapun beberapa tujuan tersebut adalah: 

a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip 

keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab dan adil 

agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional 

maupun internasional. 

b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, 

serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. 

c. Mendorong organ agar dapat membuat keputusan dan menjalankan 

tindakan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya 

tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian 

lingkungan di sekitar BUMN. 

d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. 

Penerapan GCG pada sektor BUMN diharapkan nantinya dapat 

mengangkat perekonomian nasional menjadi lebih maju dan semakin 

berkembang pada semua sektor usaha karena GCG adalah suatu konsep 

yang telah sukses diterapkan oleh banyak negara maju dan hal tersebut 

juga harus dikembangkan di negara berkembang termasuk Indonesia. 

Penerapan GCG pada BUMN diharapkan dapat meningkatkan investasi 

nasional karena dengan kinerja BUMN yang semakin lama semakin membaik, 

membuat banyak investor asing yang tertarik dengan pasar Indonesia yang 

memiliki prospek yang cerah kedepannya, nantinya diharapkan semua pihak dapat 

bekerja keras menjaga iklim investasi sehingga dapat mempertahankan 

pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global.  

2.5 Badan Layanan Umum 

Badan Layanan Umum (BLU) adalah suatu bentuk perubahan 

kelembagaan yang diharapkan dapat diterapkan pada unit pelayanan jasa yang 

dikelola oleh pemerintah, seperti rumah sakit dan perguruan tinggi. Berikut ini 

akan dibahas mengenai BLU. 

2.5.1 Pengertian 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 
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kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Sari dan Raharja, 

2011). Jenis-jenis BLU di lingkungan pemerintah antara lain rumah sakit, 

lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, dan penyiaran. 

Pengertian di atas bermakna bahwa BLU dibentuk oleh pemerintah untuk 

menyediakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat baik itu pelayanan 

penyediaan barang maupun jasa tanpa berusaha mencari keuntungan tetapi BLU 

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

Pola pengelolaan keuangan (PPK-BLU) juga diatur dalam PP No. 23 

tahun 2005 Pasal 1 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-

BLU) yang menyatakan bahwa PPK-BLU adalah pengelolaan keuangan yang 

memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik 

bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. BLU 

juga diharapkan dapat menjadi pelopor instansi pemerintah yang menerapkan 

manajemen keuangan yang fleksibel berorientasi kinerja dan dilakukannya pola 

kontrak kinerja di lingkungan pemerintah. 

2.5.2 Tujuan Badan Layanan Umum 

Tujuan BLU yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

terutama pada unit-unit pemerintah yang melakukan pelayanan terhadap 

masyarakat. Menurut PP No. 23 Tahun 2005 Pasal 2 menyatakan bahwa BLU 

bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan 
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meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip 

ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. 

Terkait penjelasan tentang tujuan BLU di atas, dapat disimpulkan bahwa 

aspek fleksibilitas memiliki peran yang penting dalam pencapaian tujuan sebuah 

BLU, demikian pula adanya prinsip produktivitas dan penerapan praktik bisnis 

yang sehat. Ketiga hal ini sangat berperan penting dalam terlaksananya sebuah 

unit yang bermutu, memiliki kinerja berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas 

serta tidak mengutamakan keuntungan sesuai dengan definisi dari BLU. BLU 

bekerja secara otomatis, efisien dan efektif tanpa terhambat birokrasi yang rumit, 

berfokus kepada output bukan proses. 

2.5.3 Asas Badan Layanan Umum 

Paket perundang-undangan yang dibuat pemerintah untuk mengatur BLU 

juga menyebutkan mengenai asas yang dianut oleh BLU. Adapun asas-asas BLU 

yang terdapat pada PP No. 23 tahun 2005 Pasal 3 tentang Pengelolaan BLU, 

antara lain: 

(1) BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara atau lembaga 

untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan 

kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. 

Secara lebih spesifik tujuan BLU adalah untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, terutama pada unit-unit pemerintah yang melakukan 

pelayanan terhadap masyarakat tanpa berorientasi pada mencari 

keuntungan semata. 

(2) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian 

Negara atau lembaga dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah 
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dari Kementerian Negara atau lembaga sebagai instansi induk. Satker 

BLU dalam melaksanakan tugasnya masih bernaung dalam Kementerian 

Negara atau lembaga terkait, sehingga terdapat pengawasan baik itu 

langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja dari satker BLU itu 

sendiri. 

(3) Pimpinan instansi bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan 

penyelenggaraan pelayanan umum yang telah didelegasikannya kepada 

BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Tugas dari pimpinan 

instansi sendiri adalah melakukan pengawasan terhadap kelancaran dari 

pelaksanaan pelayanan umum yang diberikan oleh instansi yang 

dipimpinnya, jangan sampai terjadi keluhan dari masyarakat atau pihak 

eksternal tentang pelayanan yang diberikan sehingga nantinya akan 

menurunkan nilai jual dari instansi tersebut di mata stakeholders. 

(4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggungjawab atas 

pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan 

kepadanya oleh pimpinan suatu instansi. Hal ini berarti telah dilakukan 

penunjukkan wewenang atau dengan kata lain telah terjadi peralihan 

tanggungjawab dari pimpinan instansi kepada pejabat yang ditunjuk, 

sehingga pejabat terkait memiliki tanggungjawab penuh terhadap 

pelaksanaan dan kelancaran pelayanan instansi terkait. 

(5) BLU menyelenggarakan semua kegiatan usahanya tanpa mengutamakan 

pencarian untung semata, tetapi lebih ke pemberian layanan yang optimal 

kepada masyarakat. Seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan dari 

pembentukan BLU adalah reformasi keuangan negara yaitu adanya 
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pergeseran dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis 

kinerja. Penggunaan penganggaran berbasis kinerja ini, arah penggunaan 

dana pemerintah tidak lagi hanya berorientasi pada input, tetapi lebih 

kepada output. Perubahan ini sangat penting untuk dilakukan dalam 

rangka proses pembelajaran untuk menggunakan sumber daya 

pemerintah yang sangatlah terbatas, tetapi tetap dapat memenuhi 

kebutuhan dana yang semakin tinggi. 

(6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU 

disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana 

kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja suatu instansi. 

Untuk menyusun rencana keuangan, BLU menyusun rencana strategis 

bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis 

Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) atau Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya BLU menyusun 

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU tahunan dalam bentuk 

dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, 

kegiatan, target bisnis, dan anggaran suatu BLU dengan mengacu kepada 

rencana strategis bisnis yang telah ditetapkan. RBA BLU disusun 

berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan 

akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD. 

(7) BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik 

bisnis yang sehat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Kelebihan satker BLU adalah adanya kemudahan di dalam  pengelolaan 

keuangan. Melalui sistem out-in, maka akan terdapat fleksibilitas di 
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dalam mengatur mekanisme penggunaan uang. Melalui sistem ini, maka 

satker BLU akan dapat mengelola uang sebagaimana keinginannya. 

2.5.4 Syarat Badan Layanan Umum 

Tidak seluruh instansi pemerintah mendapatkan kesempatan untuk 

menjadi BLU karena kesempatan tersebut secara khusus hanya tersedia bagi 

satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik di 

bidang penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, 

pelayanan lisensi, instansi yang mengelola wilayah atau suatu kawasan seperti 

kawasan ekonomi terpadu dan instansi yang mengelola dana khusus seperti dana 

UKM dan dana bergulir. Kesempatan menjadi BLU dapat diberikan kepada 

instansi di lingkungan pemerintah yang telah memenuhi tiga persyaratan yang 

diwajibkan yaitu Persyaratan Substantif, Persyaratan Teknis dan Persyaratan 

Administratif (PP No. 23 tahun 2005). 

1. Persyaratan Substantif 

Persyaratan substantif dapat terpenuhi apabila menyelenggarakan layanan 

umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, 

pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian 

masyarakat atau layanan umum dan pengelolaan dana khusus dalam rangka 

meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. 

2. Persyaratan Teknis 

Kinerja pelayanan pada bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola 

dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan 

oleh Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya dan 
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kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat 

sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. 

3. Persyaratan Administratif 

Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang 

bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen sebagai berikut: 

a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, 

keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. 

b. Pola tata kelola (yang baik); merupakan peraturan internal satker yang 

menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan transparansi.  

c. Rencana Strategis Bisnis (RSB); merupakan suatu proses perencanaan 

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu 

sampai lima tahun yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan 

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau 

yang mungkin timbul dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator 

sasaran, strategi (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan 

kegagalan dalam pelaksanaan. 

d. Laporan keuangan pokok; terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca 

dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan 

SAP untuk satker yang sebelumnya telah memiliki DIPA sendiri, 

menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP yang dihasilkan dari sistem 

akuntansi instansi (SAI). Sedangkan untuk satker yang baru dibentuk dan 

belum beroperasi sebelumnya, maka laporan keuangan pokok dapat 

berupa prognosa laporan keuangan tahun berjalan. 
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e. Standar pelayanan minimum; merupakan ukuran pelayanan yang harus 

dipenuhi oleh satker yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga 

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat 

yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan 

kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan.  

f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara 

independen. 

Dokumen tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala 

SKPD untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada Menteri 

Keuangan/ gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan 

lebih lanjut mengenai persyaratan administratif diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

2.6 Good Corporate Governance pada Badan Layanan Umum 

GCG merupakan suatu pola kinerja yang baik dalam suatu entitas 

pemerintah untuk mencapai tujuan entitas secara efektif dan efisien dengan tetap 

memperhatikan para stakeholders. Hal ini sangat penting untuk bagaimana 

seharusnya manajemen penyelenggaraan entitas yang baik dan bagaimana 

seharusnya entitas tersebut menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, 

bangsa, dan negara dan sebagainya (Sari dan Raharja, 2011). Suatu instansi dapat 

dilihat telah melaksanakan GCG secara efektif atau belum, melalui beberapa 

indikator. Kepetusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang 

Penerapan GCG pada BUMN, elemen-elemen GCG yaitu transparansi, 

kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. 
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Masing-masing elemen GCG memiliki spesifikasi tersendiri yang harus 

terpenuhi semua. Transparansi berkenaan dengan publikasi atas informasi dan 

pengambilan keputusan. Kemandirian berkaitan dengan pengelolaan instansi 

tanpa benturan pihak manapun dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi dari instansi dalam 

operasionalnya. Pertanggungjawaban berkaitan dengan pengelolaan instansi yang 

sesuai dengan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Sedangkan 

elemen kewajaran lebih berfokus pada keadilan dalam memenuhi hak-hak 

stakeholders. 

2.6.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak pada BLU 

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sangat penting bagi satuan kerja 

BLU karena pendapatan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat 

digunakan oleh BLU untuk membiayai kegiatan operasionalnya tanpa melakukan 

penyetoran dahulu ke kas negara. Menurut Waluyo (2011), dalam penggunaan 

PNBP ini dikenal ada dua jenis BLU yaitu BLU berstatus penuh dan BLU 

bertahap. BLU berstatus penuh adalah status yang diberikan kepada satker untuk 

menerapkan seluruh fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU, sedangkan status 

bertahap diberikan kepada satker untuk menerapkan sebagian fleksibilitas BLU. 

Satker BLU berstatus penuh diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, 

diantaranya yaitu dapat langsung menggunakan seluruh PNBP dari pendapatan 

operasional BLU dan pendapatan non operasional BLU, diluar dana yang 

bersumber dari APBN, sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tanpa 

terlebih dahulu disetor ke rekening kas negara. Jika PNBP melebihi target yang 

ditetapkan dalam RBA namun dalam ambang batas fleksibilitas, maka kelebihan 
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tersebut dapat digunakan langsung dengan mendahului revisi DIPA pengesahan, 

namun jika melampaui ambang batas fleksibilitas maka dapat digunakan setelah 

mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan (Waluyo, 2011). 

Satker BLU berstatus bertahap hanya boleh menggunakan secara langsung 

PNBP sebesar presentase proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan 

sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu sebagaimana 

ditetapkan dalam Peraturan Direktur Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) oleh satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU. 

Anggaran fleksibilitas tidak berlaku bagi satker berstatus BLU bertahap. 

BLU memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan PNBP, sehingga 

dari sini jelas terlihat bahwa BLU seharusnya lebih mampu mengelola 

organisasinya secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, BLU dituntut untuk 

mampu mencapai GCG dalam instansinya. 

2.6.2 Peran Audit Internal pada BLU 

Salah satu cara untuk mencapai GCG adalah dengan mengharuskan 

adanya audit internal dalam instansi pemerintah. Audit internal yang dimaksud 

yaitu dijalankan oleh SPI. Telah sesuai juga dengan PP No. 23 tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 35 Angka 1 yang 

menyebutkan bahwa pemeriksaan intern BLU dilaksanakan oleh satuan 

pemeriksaan intern yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di 

bawah pimpinan BLU. 

Menurut Sari dan Raharja (2011), dalam rangka mewujudkan GCG, 

entitas memerlukan peran internal audit yang bertugas meneliti mengevaluasi 
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suatu sistem akuntansi serta menilai kebijakan manajemen yang dilaksanakan. 

Internal auditor sangat diperlukan oleh BLU dalam rangka terwujudnya GCG agar 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien. 

Internal auditor dianggap penting dalam mewujudkan penciptaan 

perguruan tinggi yang mampu melaksanakan perannya serta mampu mencegah 

terjadinya kecurangan (fraud) yang terjadi di manajemen perguruan tinggi agar 

dapat menjalankan fungsi transfer knowledge-nya secara maksimal dan akuntabel 

dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya serta mematuhi 

peraturan yang berlaku (Sukirman dan Sari, 2012). Menurut Standar Profesional 

Akuntan Publik seksi 322 paragraf 04, fungsi audit internal adalah memantau 

kinerja pengendalian entitas, oleh karena itu pemeriksa internal akan memberikan 

jasa analisis dan evaluasi untuk memberikan keyakinan dan rekomendasi serta 

memberikan informasi lain kepada pihak manajemen. Untuk mengevaluasi 

jalannya operasi dari aktivitas audit internal, pimpinan audit internal harus 

menetapkan dan memelihara program jaminan atas kualitas (quality assurance). 

Quality assurance sangat diperlukan dalam menjaga kemampuan departemen 

audit internal untuk melakukan fungsinya secara efektif dan efisien. Tujuan dari 

program ini adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pekerjaan audit 

yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar yang ada, piagam aktivitas audit 

internal, dan standar lain yang berlaku. 

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, auditor internal harus 

berada di luar fungsi lini suatu organisasi, tetapi tidak terlepas dari hubungan 

bawahan atasan seperti lainnya. Pada instansi berstatus BLU, auditor internal 

berada di bawah Satuan Pengawas Intern (SPI) yang merupakan aparatur 
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pengawas internal yang bertugas melakukan penelitian serta memberikan saran-

saran yang menunjang ke arah perbaikan kinerja dari instansi secara keseluruhan. 

Pengaruh SPI terhadap pelaksanaan GCG sangatlah besar, karena telah diketahui 

bahwa peran internal audit adalah untuk menetapkan tingkat kesesuaian 

pelaksanaan instansi dengan peraturan yang ada dan juga prinsip-prinsip dari 

GCG (Sari dan Raharja, 2011). 

Hal terpenting lain yang membuat peran audit internal pada BLU harus 

benar-benar dijalankan oleh instansi pemerintah adalah pencegahan terhadap salah 

kelola dan korupsi yang dilakukan oleh pegawai instansi tersebut. Akibatnya, 

tidak hanya instansi terkait yang dirugikan tetapi negara juga mengalami kerugian 

atas tindakan penyelewengan tersebut. Apabila audit internal pada BLU dapat 

dilaksanakan dengan maksimal maka tidak mustahil untuk dapat mewujudkan 

keberhasilan, transparansi, keterbukaan dan pengelolaan yang bersih dari unsur 

korupsi. 

2.7 Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Layanan Umum 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk 

memenuhi kebutuhan dasar dari hak-hak setiap warga negara atas barang, jasa dan 

pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Terkait dengan pelayanan publik dimaksud, UUD 1945 mengamanatkan kepada 

negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi 

kesejahteraannya, sehingga efektivitas penyelenggaraan suatu pemerintahan 

sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. 
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2.7.1 Maksud dan Tujuan Menjadi Badan Layanan Umum  

Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik sekarang ini masih dihadapkan 

pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber 

daya manusia aparatur yang belum memuaskan. Hal ini terlihat dari masih 

banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun 

melalui media massa terkait dengan prosedur yang berbelit-belit, tidak ada 

kepastian jangka waktu, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak 

transparan, petugas yang tidak profesional, sehingga menimbulkan citra yang 

kurang baik terhadap pemerintah. Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 

dalam keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peran yang 

sangat besar (Puspitarini, 2012). PTN sering kali menjadi sorotan bagi masyarakat 

luas tentang kinerjanya. 

UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 

menyatakan bahwa 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. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa BLU adalah suatu 

bentuk perubahan kelembagaan yang diharapkan dapat diterapkan pada unit 

pelayanan jasa yang dikelola oleh pemerintah. 

Penerapan BLU PTN diharapkan menjadi permulaan dalam pembaharuan 

manajemen sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat. Menurut Purba (2006), perguruan tinggi sebagai suatu wadah formal 

yang diharapkan dapat menghasilkan kader-kader calon pemimpin bangsa, 
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haruslah melakukan reformasi manajemen pendidikan dengan mengedepankan 

peningkatan mutu pendidikan. BLU PTN diberikan kebebasan dalam mengelola 

keuangannya sendiri baik dari segi pengeluaran biaya maupun pengelolaan 

pendapatannya. Bukan berarti PTN dapat mengelola keuangan dengan semena-

mena, pengelolaan harus dilakukan secara lebih bertanggungjawab dan 

terorganisasi dengan baik, karena secara rutin akan diaudit oleh auditor publik dan 

dewan pengawas. 

2.7.2 Langkah Persiapan Menjadi Badan Layanan Umum 

Tata kelola suatu PTN diupayakan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola 

yang menjamin terselenggaranya praktik-praktik yang baik, agar dapat 

mendorong pengelolaan PTN menjadi lebih profesional, berdaya dalam 

mengemban fungsi, visi dan misinya. Terkait implementasi sistem tata kelola, 

setiap pihak dalam organisasi PTN harus dapat secara mudah didorong agar 

memiliki kesadaran atas adanya tanggungjawab sosial PTN terhadap stakeholders. 

Struktur pengelolaan PTN saat sebelum penerapan BLU terdapat beberapa potensi 

yang memungkinkan terjadinya inefisiensi pengelolaan sumber daya. Adapun 

langkah persiapan yang diterapkan UB untuk menuju BLU antara lain: 

2.7.2.1 Reformasi Birokrasi Internal 

Upaya menuju konsep BLU, UB perlu melakukan ulang sistem dari segi 

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Begitupun dengan manajemen dalam 

birokrasi di mana pola pikir, pola sikap dan pola tindakan harus berubah. Konsep 

dasar BLU adalah memberikan pelayanan, dari dua perubahan yang mendasar ini 

sehingga terjadi penguatan organisasi, pembenahan ketatalaksanaan dan 

penguatan SDM. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem 
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penyelenggaraan pemerintah yang tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga 

mampu menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

(Prasojo dan Kurniawan, 2008). 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh UB yaitu pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi. Adanya penguatan di bidang TIK dalam pada UB, 

diharapkan nantinya hal ini sebagai salah satu aset untuk memajukan dan 

mempersiapkan UB menuju BLU (Pola Tata Kelola UB, 2008). Konsep dasar 

reformasi birokrasi internal yang dilakukan oleh UB memiliki tujuan yang salah 

satunya adalah menciptakan tanggungjawab yang dapat memberikan Standar 

Pelayanan Minimum (SPM) yang menjadi salah satu karakteristik BLU. Guna 

mencari solusi peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu tinggi, maka UB 

perlu mengakomodir otonomi, baik otonomi di bidang kepegawaian, otonomi di 

bidang keuangan dan akademik. 

2.7.2.2 Otonomi Kepegawaian 

Fleksibilitas pengelolaan keuangan dalam upaya menciptakan praktik 

bisnis yang sehat dan peningkatan kualitas layanan merupakan suatu jaminan. 

Untuk mendorong hal tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, 

dalam kaitannya dengan itu UB harus memiliki pegawai yang mampu 

memberikan pelayanan secara profesional sehingga akan memberikan kepuasan 

kepada pihak-pihak yang menggunakan jasa layanan UB. 

Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan untuk dapat 

mewujudkan visi UB dan melaksanakan program pengembangan yang 

direncanakan adalah aspek ketenagaan, khususnya tenaga dosen. Sebagai tenaga 

pendidik, dosen memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan 
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menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mendukung penyediaan 

dosen yang berkualitas dan berdaya saing tinggi diperlukan program-program 

pengembangan antara lain: (1) Peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan 

lanjut di dalam negeri dan luar negeri; (2) Peningkatan profesionalisme melalui 

sertifikasi dosen; dan (3) Perekrutan dosen yang berkualitas. 

Selain tenaga dosen, perguruan tinggi juga mempunyai tenaga administrasi 

yang mengelola seluruh proses administrasi Universitas. Staff administrasi perlu 

juga mendapatkan pengembangan ilmu baik itu berupa pelatihan maupun dengan 

mengikuti sosialisasi aturan yang baru. Mutasi dan sistem rolling dalam 

kepegawaian perlu dilakukan agar tidak terjadi kejenuhan dan setiap pegawai 

dapat mengerjakan tugas yang berbeda-beda dalam konsep profesionalisme. 

Di samping itu, peningkatan kesejahteraan dan penghargaan kepada 

pegawai merupakan faktor utama lainnya dalam menaikkan motivasi kerja, 

motivasi pendidik dalam meningkatkan profesionalisme dan mutu pendidikan dan 

pelayanan. Adanya otonomi kepegawaian diharapkan dapat menjangkau pegawai 

administrasi yang juga turut andil dalam pengembangan, memajukan dan 

mewujudkan visi UB. Adanya remunerasi yang berupa gaji, honor dan tunjangan 

yang berdasarkan prestasi kerja, tingkat kesulitan kerja, kelangkaan profesi 

diharapkan dapat menaikkan kesejahteraan tenaga administrasi. 

2.7.2.3 Otonomi Keuangan 

Alasan utama penetapan BLU adalah peningkatan efektivitas dan 

pelayanan publik dengan dua paradigma baru yakni memberikan kewenangan 

kepada Rektor untuk menggunakan anggaran dengan cara yang paling efisien dan 
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memastikan bahwa manajemen menghasilkan kinerja. Pengaturan BLU 

merupakan wadah implementasi enterprising the gevernment dan penganggaran 

berbasis kinerja. Melalui BLU, pemerintah berupaya meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan 

berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas serta praktik bisnis yang sehat. 

Upaya peningkatan tata kelola (Good Governance) dalam pengelolaan 

keuangan Kemendiknas merupakan suatu keharusan agar dapat memelihara 

kepercayaan dari masyarakat. Salah satu indikasi tata kelola yang baik adalah 

mendapatkannya opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan suatu PTN “Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP)”. Mempertahankan opini WDP atau meningkatkan 

menjadi WTP merupakan tantangan ke depan bagi Kemendiknas dalam 

penyusunan laporan keuangan yang juga menjadi tantangan oleh satuan kerja 

termasuk UB. 

2.7.3 Perubahan Sistem Demi Menjadi Badan Layanan Umum 

Perkembangan pengelolaan ke arah organisasi yang lebih otonom 

merupakan tuntutan situasi yang tidak terhindarkan. Saat ini UB berusaha 

melakukan berbagai pembenahan tata kelola (sistem pengelolaan) dengan terlebih 

dahulu melakukan evaluasi diri secara menyeluruh (Pola Tata Kelola UB, 2008). 

Berbagai usulan perubahan sistem pengelolaan organisasi tersebut dikembangkan 

dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Upaya pembenahan 

telah diupayakan sejak sepuluh tahun terakhir, dan pada tahun 2003, UB 

mengusulkan ke pemerintah untuk menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum 

Milik Negara (BHMN), dan pada tahun 2007, telah berhasil memperoleh ijin dari 



36 
 

 

Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI), Departemen Pendidikan Nasional untuk 

berubah status menjadi Perguruan Tinggi BHMN. Namun demikian surat ijin dari 

Direktur Jendral DIKTI tersebut belum dapat direalisasi karena sistem 

perundangan untuk itu belum memungkinkan. Untuk itulah UB atas saran dari 

Direktur Jendral Dikti, mengusulkan menjadi BLU yang telah memiliki landasan 

hukum yang memadai untuk melakukan berbagai perubahan keorganisasian sesuai 

dengan perkembangan yang dikehendaki seperti disebut di atas. 

Pengusulan menjadi BLU dilakukan dengan memperhatikan situasi 

internal maupun eksternal UB termasuk semua sistem perundangan yang terkait 

dengan UB. Saat ini, sebagai sebuah instansi pemerintah, hal-hal yang 

menyangkut penyelenggaraan UB secara fungsional dibina oleh Menteri 

Pendidikan Nasional. Untuk bidang kepegawaian di bawah pembinaan Menteri 

Aparatur Negara dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dilaksanakan 

oleh Menteri Keuangan. Usulan menjadi BLU ini dikemas dengan memperhatikan 

ketentuan-ketentuan pemerintah terkait dengan fungsi ketiga Kementerian 

pemerintah tersebut. Semua perubahan sistem organisasi termasuk tata kelola 

harus memperoleh persetujuan dari ketiga Kementerian tersebut di atas. Langkah 

pertama adalah mendapatkan ijin dari Menteri Pendidikan Nasional, dilanjutkan 

ke perolehan ijin Menteri Keuangan untuk aspek keuangan dan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara untuk aspek SDM. 

2.7.3.1 Perubahan Struktur Organisasi UB 

Menurut (Pola Tata Kelola UB, 2008), organisasi BLU UB dikembangkan 

dari organisasi yang telah ada sebelumnya. Perubahan paling mendasar dilakukan 

untuk membenahi aspek pengelolaan keuangan, pengawasan, monitoring dan 
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evaluasi, sedangkan bagian yang lain hanya akan berubah dengan skala kecil. 

Penguatan dalam akuntabilitas dan transparansi organisasi menjadi tujuan utama 

dalam pembenahan organisasi. Penguatan dalam akuntabilitas dan transparansi 

organisasi dilakukan pada posisi pejabat keuangan, dengan demikian Biro 

administrasi Umum dan Keuangan akan dipecah menjadi Biro Administrasi 

Umum dan Biro Administrasi Keuangan. 

Unit-unit yang secara khusus dibuat untuk mengawasi jalannya organisasi 

adalah dewan pengawas. Satuan Pengendali Internal (SPI) dan Pusat Jaminan 

Mutu (PJM) adalah unit di bawah pimpinan untuk membantu melaksanakan 

monitoring dan evaluasi. Unit-unit tersebut diharapkan dapat membantu 

penguatan akuntabilitas dan transparansi untuk membangun kesehatan organisasi 

dan perbaikan layanan. Pembenahan di bidang pengelolaan keuangan dirancang 

dengan memperkuat Biro Administrasi Keuangan sebagai penanggung jawab 

utama pengelolaan keuangan. Di masa depan, organisasi BLU UB diharapkan 

mampu melakukan penyusunan RBA. Selain unit-unit baru tersebut yang 

merupakan perubahan mendasar dibandingkan organisasi UB lama, ada pula 

perbaikan minor untuk tujuan peningkatan efektifitas kinerja. 

2.7.3.2 Perubahan Pelaporan Keuangan 

Menurut UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam 

rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan 

menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. Satuan 

kerja tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan 

praktk-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa 
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mengutamakan keuntungan, melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan 

produktifitas. 

Sesuai dengan PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, 

akuntansi dan pelaporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan SAK 

yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi indonesia atau standar akuntansi 

industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. 

Disamping itu, dalam rangka penggabungan kedalam laporan keuangan 

Kementrian Lembaga atau SKPD, BLU juga menyusun laporan keuangan yang 

disusun berdasarkan SAP. Adanya dua standar akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangan tersebut menyulitkan BLU karena harus menyelenggarakan dua 

sistem pelaporan. 

Untuk menyederhanakan pelaporan keuangan BLU yang menggunakan 

dua basis tersebut, serta sejalan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, 

KSAP telah menyusun draf PSAP tentang penyajian laporan keuangan BLU. 

Adanya PSAP penyajian laporan keuangan BLU tersebut, maka nantinya BLU 

hanya menyusun laporan keuangan yang berbasis SAP. Penerapan PSAP tentang 

penyajian laporan keuangan BLU tersebut akan efektif bila PP 23 tahun 2005 

yang mengatur basis penyajian laporan keuangan BLU yang menggunakan SAK 

direvisi. 

Terdapat beberapa perbedaan antara Standar Akuntansi Pemerintah dan 

Standar Akuntansi Keuangan, perbedaan tersebuat antara lain yaitu: 

1. SAP digunakan oleh entitas pemerintah yang bertanggungjawab 

menyediakan barang atau jasa untuk masyarakat umum dan digunakan 
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untuk laporan konsolidasi pemerintah, sementara SAK digunakan oleh 

entitas yang bertanggungjawab kepada pemilik/pemegang saham. 

2. SAK menggunakan basis akrual sedangkan SAP menggunakan basis kas 

menuju akrual. Contohnya saja pada pengakuan pendapatan dalam laporan 

keuangan BLU versi SAK seluruh pendapatan yang secara akrual telah 

terjadi pasti akan dilaporkan, namun dalam laporan keuangan versi SAP 

hanya pendapatan yang telah diterima kasnya saja yang akan dilaporkan. 

Sedangkan untuk penyusutan aset tetap, SAK mewajibkan dilakukan 

perhitungan penyusutan akan tetapi SAP justru tidak menghitung 

penyusutan tersebut. 

3. Perbedaan antara SAP dan SAK juga terletak pada komponen laporan 

keuangannya. SAP adalah laporan yang tidak menghitung laba/rugi, tetapi 

dalam pemeintahan dikenal dengan laporan kinerja keuangan 

(surplus/defisit). Laporan ini digunakan untuk mengukur keberhasilan 

operasi entitas selama periode tertentu. Keberhasilan digambarkan dari 

kemampuan entitas dalam menciptakan surplus. 

Menurut PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan BLU, tujuan laporan keuangan BLU adalah menyediakan 

informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, arus kas BLU yang 

bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan  

mengevaluasi keputusan ekonomi. Laporan keuangan disusun untuk tujuan 

umum, yaitu memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna, namun 

laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan 

pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. 
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2.7.3.3 Perubahan Laporan Kinerja 

Laporan Kinerja Instansi Pemerinath (LAKIP) perlu dilakukan perubahan 

karena hal ini dipandang sebagai tolak ukur kemampuan setiap instansi 

pemerintah dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Pada praktiknya, 

LAKIP menggantikan Laporan Tahunan yang harus diterbitkan oleh instansi 

pemerintah. 

Menurut Soedarjono (1997), usaha-usaha untuk menerapkan pelaporan 

kinerja pemerintah dapat ditelusuri sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia 

pada tahun 1997/1998. Memang secara faktual, peraturan yang berkaitan baru 

ditetapkan dalam bentuk Inpres 7/1999. Dalam Inpres 7/1999 tersebut disebutkan 

bahwa LAKIP merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja 

pemerintah. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan 

terpercaya. 

Inpres tersebut juga menentukan bahwa setiap instansi pemerintah sampai 

dengan eselon 2 per tanggal 30 September 1999 sudah harus mempunyai 

perencanaan strategis yang berisi: (1) Visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunci 

keberhasilan organisasi; (2) Tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi; dan (3) Cara 

mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Mulai akhir tahun anggaran 2000/2001, 

setiap instansi pemerintah sudah harus mempunyai LAKIP. LAN kemudian 

menindaklanjuti Inpres tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Kepala LAN 

Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 
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Dalam hal indikator kinerja, sebagai dasar untuk mengukur kinerja, 

dipakai indikator input, output, outcome, benefit dan impact. Dalam 

kenyataannya, indikator yang dapat dengan tepat diidentifikasi hanyalah input dan 

output, sedangkan indikator yang lain lebih sulit diukur dan ditentukan 

keberhasilannya. Selanjutnya, masing-masing indikator kinerja dipecah atau 

diuraikan dan setiap sub indikator diberikan bobot tertentu. Misalnya, indikator 

input yang diperlukan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan adalah keputusan, 

dana, sarana dan sumber daya manusia, maka pada setiap unsur tersebut diberikan 

pembobotan. Lebih lanjut, indikator input, output dan outcome juga diberikan 

suatu bobot tertentu untuk mengukur kinerja suatu kegiatan. 

Pada tahun 2003, terbit Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi 

Pemerintah, yaitu menyempurnakan Keputusan Nomor 589/1X/6/Y/99. Sesuai 

keputusan ini, tetap ada Rencana Strategis (Renstra) yang berisi visi, misi, tujuan, 

sasaran dan bagaimana mencapai sasaran tersebut. Kebijakan dan program 

tersebut kemudian setiap tahun akan dipilih kebijakan dan program mana yang 

akan dilaksanakan, dalam bentuk kegiatan-kegiatan (Rencana Kinerja 

Tahunan/RKT). Sesuai dengan peraturan yang lama, indikator kinerja kegiatan 

masih memakai masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat 

(benefit) dan dampak (impact). 

Berbeda dengan peraturan terdahulu yang mengenal formulir PK dan EK, 

pada peraturan baru disebutkan adanya dua formulir untuk mengukur kinerja, 

yaitu formulir Pengukuran kinerja (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian 

Sasaran (PPS). Untuk menentukan kinerja kegiatan atau pencapaian sasaran, 
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digunakan cara perbandingan antara rencana (target) dengan realisasi, untuk 

masing-masing indikator kinerja. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, dalam 

hal ini tidak diberikan pembobotan pada setiap indikator kinerja kegiatan sehingga 

dapat diketahui angka tunggal kinerja kegiatan tertentu. Lebih lanjut, juga tidak 

diberikan pembobotan pada kinerja kegiatan-kegiatan untuk memperoleh kinerja 

sasaran. 

Sekurang-kurangnya LAKIP terdiri dari (Sudirman & Widjinarko, 2004; 

Tim Pusdiklat Pegawai, 2005): (1) Ikhtisar Eksekutif, (2) Pendahuluan yang 

meliputi Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi Instansi, serta Analisis 

perkembangan Strategi, (3) Rencana Strategi dan Rencana Kinerja, (4) 

Akuntabilitas Kinerja, meliputi Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas 

Keuangan, (5) Penutup, (6) Lampiran yang meliputi formulir PKK dan formulir 

PPS serta dokumen lain yang diperlukan. 

Sesuai dengan penjelasan di atas, dalam LAKIP bagian akuntabilitas 

kinerja terdiri dari akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas 

meliputi evaluasi dan analisis kinerja kegiatan serta evaluasi dan analisis 

pencapaian sasaran. Sedangkan analisis keuangan berisi alokasi dan sumber 

pembiayaan serta realisasi anggaran untuk membiayai program dan kegiatan, 

termasuk penjelasan tentang efisiensi. Keputusan Kepala LAN yang diterbitkan 

tahun 2003 tersebut sampai saat ini belum diganti atau belum ada keputusan yang 

baru. 

2.7.4 Upaya Perbaikan Universitas Brawijaya 

Pengelolaan Keuangan BLU sesuai dengan PP No. 23 tahun 2005 

merupakan contoh nyata dari pelaksanaan layanan publik yang berorientasi pada 
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kinerja di lingkungan pemerintah. Satker BLU diharapkan mampu menghadapi 

berbagai tantangan terutama yang berkaitan dengan Corporate Governance, 

dengan melakukan pembenahan internal organisasi termasuk didukung oleh 

sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta memiliki pola pikir 

sebagai enterpreneurs dengan tidak meninggalkan prinsip bahwa satuan kerja 

BLU tidak mengutamakan pencarian keuntungan (not for profit). 

Selain itu, peran BLU semakin lama semakin meningkat. Hal ini tercermin 

dari meningkatnya total pendapatan BLU non APBN sebagaimana Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Meningkatnya peran BLU ini setidaknya 

membawa dua konsekuensi, yaitu pertama, di masa mendatang upaya untuk 

mewujudkan governance BLU akan semakin kompleks sehingga membutuhkan 

koordinasi yang semakin intensif, dan kedua, perlu adanya sebuah ukuran 

penilaian kinerja satker BLU untuk memastikan bahwa fleksibilitas yang telah 

diberikan kepada satker BLU berbuah kinerja layanan (let the managers manage).  

2.7.4.1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Universitas Brawijaya 

Dari sisi akuntabilitas, satker BLU harus mampu meningkatkan 

akuntabilitas dalam mengelola keuangannya sehingga tidak menjadi sumber 

masalah yang mengakibatkan opini pemeriksa terhadap Laporan Keuangan 

Kementrian Lembaga (LK K/L) menjadi tidak baik. 

Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur 

dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Sebagai wujud 

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah, serta mengetahui dengan 

persis keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 
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tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah (K/L) 

wajib menyusun LAKIP. 

Pelaksanaan tata kelola yang baik adalah adanya akuntabilitas dalam 

pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara periodik yang diwujudkan dalam bentuk 

pertanggungjawaban oleh pimpinan BLU. Laporan yang harus dibuat oleh BLU 

dalam rangka akuntabilitas antara lain adalah laporan keuangan yang setidak-

tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, 

Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, disertai Laporan kinerja 

yang harus disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri 

Keuangan paling lambat satu bulan setelah periode pelaporan berakhir. 

Terkait dengan akuntabilitas kegiatan BLU dalam bentuk laporan tersebut 

di atas, berimplikasi jika laporan tersebut baik maka tata kelola BLU tersebut juga 

ikut membaik. Terciptanya tata kelola satker BLU yang baik, maka diharapkan 

akan dapat membuat keharmonisan internal pelaksanaan pengelolaan BLU, 

dimana hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kinerja BLU secara optimal 

yang merupakan tujuan dibentuknya PTN BLU, serta dapat mencapai visi yang 

telah ditetapkan dan menjalankan misinya dengan baik. 

2.7.4.2 Peningkatan Transparansi Universitas Brawijaya 

Menurut (Pola Tata Kelola UB, 2008), upaya peningkatan penerapan 

prinsip-prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan satker BLU dengan 

menerapkan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi 

bertujuan agar informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan satker 

BLU dapat diakses secara cepat dan jelas bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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Contoh penerapan yang dilaksanakan UB adalah dengan penerapan sistem 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung penerapan aspek-

aspek transparansi penyelenggaraan organisasi. 

SIM dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan operasional sampai 

dengan pengambilan keputusan. Data-data transaksional yang selalu dinamis dan 

data-data untuk dukungan sistem pengambilan keputusan yang bersifat historis 

akan dikembangkan bersamaan dengan berbagai aspek manajemen Universitas. 

Pengembangan SIM sumber daya manusia, keuangan, akademik, aset dan aspek-

aspek lain sebagai bagian informasi manajemen dikembangkan atas dasar masing-

masing isu strategis. Dalam kaitan ini maka pengembangan sumber daya manusia 

untuk mendukung pengembangan dan implementasi sistem yang direncanakan 

pada masing-masing bagian manajemen dilakukan secara khusus. Sehubungan 

dengan ini, kemampuan dan kecakapan para tenaga teknis dan administratif perlu 

ditingkatkan sebagaimana mestinya untuk mempertahankan kelanjutan 

pengembangan TIK sejalan dengan kebutuhan Universitas. 

Transparansi penyelenggaraan kegiatan Universitas merupakan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi semua pihak baik 

anggota organisasi maupun masyarakat luas pengguna jasa layanan UB. Hal ini 

meliputi proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan 

pengendaliannya. 


