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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pelayanan publik yang tidak optimal dan peningkatan angka korupsi 

memunculkan kritik terhadap kinerja pemerintah. Gagasan penataan sistem 

pemerintahan menjadi agenda penting bagi pemerintah dalam rangka 

mewujudkan good governance. Munculnya paradigma baru mengenai New 

Publik Management (NPM) diharapkan bisa menggantikan administrasi publik 

lama yang tidak efisien dalam pelayanan publik, kinerja yang tidak jelas, bahkan 

pengabaian kebutuhan masyarakat. NPM diperkenalkan pertama kali oleh 

Christhoper Hood pada tahun 1991. Pengadopsian NPM membantu dalam 

pelaksanaan reformasi sektor publik dengan mengarah pada perubahan tatanan 

kelembagaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan (Hood,1991). Menurut 

Mahmudi (2003), penerapan NPM tidak hanya merubah manajemen sektor 

publik tradisional yang kaku, birokratis dan hirarkis menjadi manajemen sektor 

publik yang fleksibel dan mengakomodasi pasar namun, NPM juga merupakan 

suatu bentuk modernisasi administrasi publik, depolitisasi kekuasaan atau 

desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. 

Negara Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar dalam bidang 

politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya semenjak meletusnya gerakan 

reformasi 1998. Berbagai macam tuntutan muncul di segala sektor kehidupan 

bernegara khususnya mengenai kinerja pemerintah dalam hal pengelolaan 

negara. Reformasi sektor publik telah digulirkan oleh pemerintah pusat sebagai 

wujud penataan sistem pemerintahannya. Penetapan satu paket Undang-

Undang tentang pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu 
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perwujudan reformasi sektor publik.  Perubahan mengenai sistem pengelolaan 

keuangan negara dituangkan dalam paket undang-undang.  

Peningkatan layanan kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan 

penting dalam pelaksanaan reformasi sektor publik. Perwujudan dari peningkatan 

layanan kepada masyarakat, pemerintah membentuk Badan Layanan Umum 

(BLU) yang fokus terhadap pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut 

dapat  berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang turut berkontribusi dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. BLU 

merupakan instansi bentukan pemerintah yang menitikberatkan dalam 

pemberian layanan barang dan jasa bagi masyarakat yang didasarkan prinsip 

efisiensi dan efektivitas tanpa mengutamakan keuntungan. BLU merupakan 

dampak dari adanya reformasi sektor publik. Dengan adanya BLU diharapkan 

pemerintah bisa melakukan peningkatan terhadap pelayanan publik kepada 

masyarakat. Untuk mendukung peningkatan pelayanan publik tersebut, perlu 

adanya perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan negara.  

Menurut UU tentang Keuangan Negara, sistem penganggaran pada BLU 

menggunakan basis kinerja sehingga penggunaan dana lebih berorientasikan 

pada output (apa yang dihasilkan). UU perbendaharaan negara juga 

menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang memliki tugas pokok memberikan 

pelayanan kepada masyarakat diperbolehkan menerapkan pengelolaan 

keuangan BLU yang memiliki fleksibilitas dengan tetap mengutamakan 

produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga BLU diharapkan dapat 

menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik,. 

Universitas Negeri Malang (UM) merupakan perguruan tinggi yang 

menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU (PK-BLU) sejak 2008 yang ditetapkan 

melalui SK Menteri Keuangan No. 2008. Seiring dengan tuntutan penganggaran 
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berbasis kinerja yang saat ini menjadi salah satu agenda reformasi keuangan 

negara, maka penggunaan dana pemerintah lebih berorientasi pada output dan 

tidak lagi berorientasi pada input. Penganggaran berbasis kinerja pada dasarnya 

sangat diperlukan bagi BLU yang tugas pokoknya adalah pelayanan kepada 

masyarakat.  

Salah satu dampak diterapkannya pengelolaan keuangan BLU, UM dapat 

memberikan remunerasi bagi pegawainya sesuai dengan tanggung jawab dan 

tuntutan profesionalisme yang diperlukan. Remunerasi diusulkan oleh Rektor 

untuk selanjutnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. 

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada pejabat pengelola, 

dewan pengawas dan pegawai BLU. Remunerasi bisa berupa gaji, insentif, 

honorarium, tunjangan tetap, bonus, pesangon atau pensiun. 

Dasar hukum dalam penyusunan remunerasi adalah Permendikbud 

nomor 77 tahun 2014. Mengacu pada peraturan tersebut, bahwa besaran 

remunerasi didasarkan pada jumlah mahasiswa, pendapatan negara bukan pajak 

(PNBP), besaran aset dan capaian target kinerja.  

Penelitian sebelumnya tentang remunerasi banyak menghubungkan 

dengan kinerja pegawai negeri sipil. Kinerja manajerial pejabat pengelola 

keuangan di lingkungan perguruan tinggi negeri mengalami peningkatan ketika 

atasan menerapkan penganggaran partisipatif dan remunerasi dan diikuti dengan 

penerapan berbagi pengetahuan di organisasi (Kawedar, 2015). Sejalan dengan 

penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Gustika (2013) menjelaskan 

bahwa pemberian remunerasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 

negeri sipil. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Rusman (2015) dalam 

penelitiannya yang menganalisis pengaruh remunerasi, budaya organisasi, 

karakteristik demografi dan pengawasan fungsional terhadap kinerja pegawai 

pengelola keuangan pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi 
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Tenggara menunjukkan bahwa distribusi remunerasi yang tidak berdasarkan 

penilaian kinerja dan beban kerja menimbulkan rasa tidak adil di kalangan 

pegawai sehingga peningkatan kinerja yang diharapkan tidak tercapai. Menurut 

Rusli (2013) bahwa sistem remunerasi harus terpadu antara kinerja, kompetensi 

pegawai dan sikap pengabdian serta tetap mematuhi prinsip reward and 

punishment. Kebijakan remunerasi perlu adanya perbaikan baik dari segi 

peraturan , sistem evaluasi faktor, dan merevisi model penetapan nilai dan kelas 

jabatan (Alawiya et.al, 2013). Sistem remunerasi bagi dosen dan manajerial 

harus didiversifikasi dan terus diperbarui agar mampu mencerminkan perubahan 

intelektual yang terjadi (Blaskova dan Blasko, 2014). 

UM telah memberikan remunerasi kepada semua pegawainya sejak 1 

Januari 2015. Kondisi ini yang menarik peneliti untuk mengkaji bagaimana 

proses dari penerapan remunerasi dengan menganalisa dari sudut pandang 

organisasional. Proses pelembagaan remunerasi di UM dapat diteliti 

menggunakan kerangka New Institutional Sociology (NIS). Menurut Hariadi 

(2013), institusionalisasi merupakan proses yang dilakukan organisasi agar tetap 

diterima oleh lingkungan institusionalnya dengan cara meniru atau menyerupai 

organisasi lain (isomorphic). DiMaggio dan Powell (1983) menjelaskan tiga cara 

bagaimana organisasi meniru atau menyerupai (isomorphic) dengan lingkungan 

institusionalnya yakni, coercive, mimetic dan normative. Penetapan regulasi 

terkait pengelolaan keuangan BLU menyebabkan proses pelembagaan 

remunerasi di UM harus dijalankan. Hal ini merupakan salah satu bentuk 

coercive isomorphism bahwa organisasi mendapat tekanan dari negara untuk 

melakukan perubahan dengan memberikan remunerasi bagi pegawainya. 

Menurut Jones (2001), perubahan organisasi merupakan proses yang dilakukan 

organisasi dari kondisi yang sudah ada ke kondisi baru yang diharapkan sesuai 

dengan tujuan organisasi tersebut dalam meningkatkan efektivitas. Hal ini sejalan 
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dengan tujuan penerapan remunerasi di lingkungan BLU yaitu pelayanan publik 

yang efektif dan efisien. Kebijakan remunerasi diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja pegawai, sehingga berimbas pada pelayanan publik yang efektif dan 

efisien. Hal ini sejalan dengan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh 

pemerintah. Tujuan dari reformasi itu adalah peningkatan kinerja, pengelolaan 

keuangan negara dan penyelenggara negara yang profesional, bersih serta 

amanah. 

Penelitian sebelumnya yang menggunakan kerangka NIS telah banyak 

dilakukan, hal ini berkaitan dengan penerapan kebijakan yang dilakukan 

organisasi agar tetap diterima oleh lingkungan institusionalnya. Penelitian yang 

dilakukan Hariadi (2013) menjelaskan mengenai dinamika proses pelembagaan 

yang terjadi di PG Krebet Baru dengan adanya strategi revitalisasi. Hasil 

penelitiannya menunjukkan proses institusionalisasi revitalisasi pabrik gula 

dipengaruhi oleh peran akuntansi. Perhitungan HPP yang ditentukan pemerintah 

menunjukkan bagaimana akuntansi berperan sebagai alat politis pemerintah 

dalam menjaga inflasi. Nurdiwaty (2014) melakukan penelitian tentang 

institusionalisasi akuntansi sosial di Perum Perhutani Blitar. Dalam penelitiannya, 

Nurdiwaty menunjukkan bahwa regulasi yang mengharuskan Perum Perhutani 

Blitar melakukan akuntansi sosial berupa (PKBL) dan adanya dorongan dari 

pihak manajemen merupakan proses institusionalisasi yang dikategorikan 

sebagai bentuk coercive dan normative. 

Penelitian terdahulu mengenai remunerasi lebih berfokus pada telaah 

teoritis dari peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, 

terdapat penelitian terkait remunerasi yang menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan melakukan uji statistik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah pendekatan yang digunakan berupa pendekatan kualitatif. 

Hal ini bertujuan untuk memahami proses institusionalisasi remunerasi di UM. 
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Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka NIS dengan mengadopsi  

Institutionalization Process Model (IPM) yang dikembangkan oleh Dambrin et al. 

(2007) yang sepengetahuan peneliti  belum pernah dilakukan dalam meneliti 

remunerasi sebelumnya.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan 

sebelumnya, penelitian ini berusaha untuk menjawab permasalahan bagaimana 

proses pelembagaan yang terjadi di UM  dalam penerapan kebijakan remunerasi.  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memahami proses 

pelembagaan yang terjadi di UM dengan adanya kebijakan remunerasi dimulai 

dengan munculnya ide remunerasi, wacana penyusunan remunerasi, sosialisasi 

remunerasi hingga implementasi remunerasi. Penelitian ini akan menjelaskan 

penerapan remunerasi sesuai dengan kondisi situs penelitian (UM). Selain itu, 

hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki, 

melengkapi atau menyempurnakan teori yang digunakan sebagai acuan 

berdasarkan fakta lapangan. 

  

1.4 Kontribusi Penelitian  

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoritis, praktis dan 

kebijakan, sebagai berikut: 

1.4.1 Kontribusi Teoritis 

Penelitian ini merupakan sarana bagi pengembangan di bidang ilmu 

sosial khususnya keuangan negara dan akuntansi sektor publik, serta akan 
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menjadi bahan pertimbangan dalam perubahan pola pengelolaan keuangan 

negara, dan diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut: 

1. Menjelaskan tentang model Institutionalization Process Model (IPM) yang 

dikembangkan oleh Dambrin et al. (2007) dapat digunakan untuk 

memahami interaksi antara institusi dan pelaku yang berperan dalam 

kebijakan baru.  

2. Dapat dipakai sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang meneliti 

pengelolaan keuangan BLU (BLU) terkait remunerasi, sehingga dapat 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya keuangan negara 

dan akuntansi sektor publik. 

1.4.2 Kontribusi Praktis 

1. Memberikan kontribusi praktis pada satuan kerja pemerintah dalam 

proses perubahan pola pengelolaan keuangan dan konsekuensi yang 

harus dilakukan dengan adanya perubahan tersebut. 

2. Memberikan informasi kepada stakeholder mengenai kondisi satuan kerja 

pemerintah pusat bidang layanan pendidikan yang sebenarnya 

(penerapan remunerasi), sehingga bisa dijadikan bahan masukan dalam 

meningkatkan pelayanan publik terkait sumber daya manusia. 

1.4.3 Kontribusi Kebijakan 

1. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan remunerasi di lingkungan BLU 

UM. 

2. Memberikan wacana tentang pengaruh dan reaksi atas penerapan 

remunerasi dalam perubahan organisasi yang terjadi di BLU UM. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Institusional 

 Institusionalisme merupakan aliran pemikiran dalam studi organisasi yang 

memiliki akar pada ilmu sosiologi. Menurut DiMaggio & Powell (1991), 

perkembangan institusionalisme merupakan respon terhadap dominasi studi 

keperilakuan. Ahli institusional melihat bahwa lembaga atau organisasi 

berinteraksi melalui proses pelembagaan (institusionalisasi) dan mereka juga 

berpendapat bahwa cara organisasi melembagakan praktik-praktik baru bersifat 

kontekstual dan culturally embedded. Hal ini berbeda dengan pandangan ahli 

keperilakuan yang melihat organisasi sebagai kumpulan karakteristik individu. 

 Salah satu kerangka teoritis yang telah digunakan untuk mengevaluasi 

reformasi sektor publik adalah New Institutional Sociology ((NIS). Seperti yang 

dilakukan oleh Covaleski et al. (1993) dan Dambrin et al. (2007), NIS menyediakan 

cara pandang berharga dalam menginformasikan proses organisasi dan 

perubahan akuntansi. Hal ini berkaitan dengan sektor publik dimana kebutuhan 

organisasi sektor publik dianggarkan untuk mencapai legitimasi dengan penyedia 

dana publik. 

 Berdasarkan pandangan NIS, upaya organisasi untuk melembagakan 

praktik tertentu tidak hanya termotivasi mencari efisiensi, namun upaya tersebut 

juga dimotivasi untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi organisasi. 

Legitimasi organisasi diperoleh melalui isomorphism, yaitu perilaku yang dilakukan 

oleh organisasi dengan menyeragamkan praktik tertentu dalam rangka 

menyerupai lingkungan kelembagaannya (DiMaggio & Powell, 1991). 

Isomorphism merupakan cara dan karakter institusionalisasi bisa berupa coercive, 



mimetic dan normative. Coercive isomorphism terjadi ketika organisasi didikte oleh 

kekuatan lain untuk merubah aturannya berupa prosedur, struktur, gaya 

manajemen atau kebiasaan lainnya. Kekuatan bisa dalam bentuk peraturan 

hukum atau berupa ancaman oleh pihak yang berkuasa untuk menghentikan 

sumber daya vital yang diperlukan oleh organisasi. 

 Perubahan tidak hanya dari kekuatan eksternal, namun mereproduksi 

keberhasilan organisasi lain dalam mengelola inovasi merupakan salah satu 

bentuk perubahan yang dilakukan organisasi yang disebut dengan mimetic 

isomorphism. Normative isomorphism digerakkan oleh pihak internal organisasi 

yang berkeyakinan bahwa keunggulan organisasi hanya bisa dicapai dengan 

melembagakan aturan baru, prosedur atau praktik yang mengharuskan untuk 

mengikuti pelatihan dan mempekerjakan konsultan profesional. 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan teori institusional 

telah banyak dilakukan, hal ini berkaitan dengan penerapan kebijakan yang 

dilakukan organisasi agar tetap diterima oleh lingkungan institusionalnya. 

Penelitian yang dilakukan Hariadi (2013) menjelaskan mengenai dinamika proses 

pelembagaan yang terjadi di PG Krebet Baru dengan adanya strategi revitalisasi. 

Hasil penelitiannya menunjukkan proses institusionalisasi revitalisasi pabrik gula 

dipengaruhi oleh peran akuntansi. Perhitungan HPP yang ditentukan pemerintah 

menunjukkan bagaimana akuntansi berperan sebagai alat politis pemerintah 

dalam menjaga inflasi. Nurdiwaty (2014) melakukan penelitian tentang 

institusionalisasi akuntansi sosial di Perum Perhutani Blitar. Dalam penelitiannya, 

Nurdiwaty menunjukkan bahwa regulasi yang mengharuskan Perum Perhutani 

Blitar melakukan akuntansi sosial berupa PKBL dan adanya dorongan dari pihak 

manajemen merupakan proses institusionalisasi yang dikategorikan sebagai 

bentuk coercive dan normative. 



Meskipun studi berbasis NIS telah berguna dalam menjelaskan perubahan 

di bidang organisasi, namun pertimbangan teoritis yang digunakan baik pada 

proses pelembagaan dimana praktik baru ditetapkan, dialihkan dan dibuang belum 

banyak dilakukan. Hal ini penting karena arah proses pelembagaan tergantung 

pada kekuatan aktor organisasi dan harapan masyarakat (Dillard et al., 2004, hal: 

510). Hopper dan Mayor (2007) menilai bahwa praktik-praktik baru yang dibingkai 

dalam parameter sosial, ekonomi dan politik yang lebih besar dipicu oleh aktor 

strategis di luar organisasi. Oleh karena itu, agar dapat memberikan pemahaman 

yang lebih lengkap tentang kompleksitas pelembagaan, perubahan harus diakui 

sebagai bagian dari keterlibatan politik (Dillard et al., 2004, hal: 510). Hal ini sesuai 

dengan karakteristik organisasi sektor publik dimana sangat dipengaruhi oleh 

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Penelitian ini mengkaji bagaimana dan mengapa aktor datang untuk 

melembagakan sistem remunerasi. Institusionalisasi dijadikan kerangka teoritis 

yang luas dalam penelitian ini dengan menggunakan Institutionalization Process 

Model (IPM) yang digagas oleh Dambrin et al. (2007)  untuk melihat proses dimana 

pelembagaan remunerasi terjadi. 

Diambil dari model sebelumnya yang dikembangkan oleh Harun et al. 

(2012) dan Dambrin et al. (2007) menawarkan kerangka nilai tertentu dalam 

penelitian ini karena berkaitan dengan proses; khususnya dengan bagaimana ide 

awal muncul, dikembangkan, disusun dan diimplementasikan sebagai konstruksi 

sosial. Menurut Dambrin et al. (2007) untuk mendapatkan gambaran yang lengkap 

terdapat empat tahap yang terjadi: 

1. Penyebaran cita-cita baru; (New Ideals) 

2. Penjabaran dari cita-cita baru dalam pengembangan kebijakan (New 

Discourses); 



3. Pengembangan alat manajemen tertentu berdasarkan cita-cita baru (New 

Technique); dan 

4. Pelaksanaan teknik yang ditentukan (Internalization). 

Tahap pertama yaitu penyebaran cita-cita baru, normalnya mulai muncul di 

luar organisasi, dan tahap selanjutnya biasanya dipicu dari faktor internal juga 

(Dillard et al. 2004). Hal ini mungkin terjadi dalam sektor publik karena otoritas 

eksternal tertentu berpengaruh dalam pembentukan kebijakan remunerasi. 

Sebagai contoh, Kementerian Keuangan dibawah direktorat PK-BLU membuat 

kebijakan bahwa salah satu konsekuensi pengelolaan keuangan berbasis BLU 

adalah penerapan remunerasi. 

Menurut Dambrin et al. (2007) proses pelembagaan tidak lengkap jika 

"Discourses" dan "Technique" tidak terlibat dan  "Internalization" telah terjadi. 

Proses pelembagaan bisa dikatakan "sukses" maka harus ada hubungan antara 

New Ideals, New Discourses, dan New Techniques. Artinya, implementasi sistem 

terjadi hanya ketika aktor melihat praktik sistem perlu dilakukan dan berkomitmen 

untuk melaksanakannya (Dambrin et al., 2007, hal: 176). 

Ketika proses pelembagaan gagal maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

kebijakan tersebut juga akan hilang. Menurut Dambrin et al. (2007, hal 176) tanpa 

internalisasi, akan terjadi loose coupling atau decoupling dan praktik kebijakan 

tersebut hanya bersifat seremonial. Dengan demikian, keberhasilan proses 

pelembagaan terletak pada internalisasi kebijakan baru yang diperlukan sesuai 

dengan cita-cita awal (seperti menggunakan remunerasi untuk meningkatkan 

kinerja dalam sektor publik) yang tercermin dalam tindakan orang-orang yang 

menerapkannya. Jadi ada hubungan, antara ide baru, wacana baru, teknik baru 

dan internalisasi (Dambrin et al., 2007, hal: 178).  

Dambrin et al. (2007) meneliti mengenai proses pelembagaan sistem 

kontrol manajemen di sebuah perusahaan farmasi dilaksanakan oleh manajer 



sebagai sarana meningkatkan efisiensi. Namun, mereka juga menemukan bahwa 

sulit bagi sistem baru untuk diinternalisasi dikarenakan praktik sebelumnya hidup 

berdampingan dengan ide yang muncul, dan sistem kontrol dijalankan tidak sesuai 

dengan cara yang dimaksudkan. Mereka menyoroti bagaimana wacana aktor 

organisasi bahkan jauh bertentangan dengan ide awal dan teknik pengendalian 

yang dimaksudkan dalam sistem (Dambrin et al., 2007, hal. 201). 

Penelitian ini menggunakan Model IPM yang dikembangkan oleh Dambrin 

et al. (2007), tujuannya untuk mengetahui proses pelembagaan remunerasi. Oleh 

karena itu fokus penelitian ini disusun sebagai berikut: 

1. Ide awal munculnya remunerasi dan kebutuhan untuk menerapkannya 

2. Langkah yang dilakukan untuk menyusun kebijakan remunerasi 

3. Penyusunan aturan, prosedur dan mekanisme remunerasi 

4. Implementasi remunerasi, proses pro dan kontra, keluhan, perubahan perilaku 

dan masukan yang konsisten dengan tujuan remunerasi. 

Dengan kata lain, proses pelembagaan remunerasi mungkin secara resmi 

dijalankan, tetapi masalah lainnya adalah apakah itu juga dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja dan pengelolaan SDM yang lebih professional sesuai dengan 

tujuan awal kebijakan tersebut. 

 

2.2 Remunerasi 

Remunerasi menurut PMK no. 10 Tahun 2006 diartikan Remunerasi 

merupakan pembayaran yang diberikan kepada pegawai oleh organisasi sebagai 

imbalan jasa atas kontribusinya terhadap organisasi (Rusli, 2013). Sinonim 

remunerasi adalah kompensasi yaitu suatu bentuk imbalan atas jasa atau kinerja 

yang diberikan pekerja kepada perusahaan (Dessler, 1997 : 85). 



2.2.1 Komponen Remunerasi 

Pemberian remunerasi diharapkan memenuhi unsur kelayakan dan 

keadilan, sehingga dalam penerapannya perlu mempertimbangkan prinsip pay for 

3 P’s (Peraturan Menteri Kesehatan No 68 Tahun 2014), yaitu  

1. Pay for position merupakan jenis remunerasi yang terkait langsung dengan 

pekerjaan dan tujuannya sebagai penghargaan kepada pegawai atas 

kesediaan dan komitmennya dalam melaksanakan tuntutan pekerjaan.  Jenis 

remunerasi ini berkaitan dengan jabatan yang harus diemban oleh pegawai 

sehingga semakin tinggi jabatan seseorang maka semakin besar nilai 

remunerasi yang diterima pegawai tersebut. Besaran remunerasi ini bersifat 

tetap dan dibayrkan setiap bulan 

2. Pay for performance merupakan jenis remunerasi yang terkait dengan 

pencapaian total kinerja yang telah dikontrak kinerjakan dan tujuannya 

sebagai penghargaan kepada pegawai terhadap pencapaian total kinerja 

individu sehingga pegawai yang memiliki kinerja yang baik berhak menerima 

remunerasi yang tinggi. Remunerasi ini bisa berupa insentif atau bonus dan 

dibayarkan secara periodik sesuai kebijakan unit kerja. 

3. Pay for people adalah kebijakan remunerasi terkait dengan kondisi individu 

yang patut diberikan penghargaan karena keahlian dan kompetensinya 

sehingga semakin trampil seorang pegawai, maka remunerasi yang diterima 

akan semakin besar. Besaran dari remunerasi ini bervariasi tergantung 

kinerjanya dan dibayarkan biasanya setiap bulan. 

 Dalam pemberian remunerasi patut mempertimbangkan beberapa faktor 

yaitu proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan dan kinerja operasional BLU (PMK 

No. 10 Tahun 2006 jo. PMK No.73 Tahun 2007). Proporsionalitas merupakan 

pertimbangan atas ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLU serta tingkat 

pelayanan sehingga semakin besar aset satuan kerja BLU maka kemampuan 



dalam memberikan remunerasi juga semakin tinggi. Kesetaraan yaitu 

pertimbangan terkait dengan industri pelayanan sejenis sehingga tidak terdapat 

kesenjangan yang mencolok dalam pemberian remunerasi tersebut. Kepatutan 

merupakan penyesuaian akan kemampuan pendapatan BLU dalam pemberian 

remunerasi sehingga dalam pemberiannya tidak melebihi kemampuan keuangan 

satuan kerja. Kinerja operasional BLU ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga 

dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat 

bagi masyarakat. Hal ini juga merupakan alat dalam mengontrol penerapan 

remunerasi sehingga kinerja yang ditetapkan menjadi ukuran awal dalam 

peningkatan kinerja selanjutnya. 

  

Secara umum kebijakan remunerasi berkaitan dengan kesejahteraan 

karyawan. Pemberian remunerasi yang memadai dapat berdampak pada 

peningkatan produktivitas dan keberhasilan dalam pencapaian kinerja. Setiap 

organisasi memiliki pendekatan yang berbeda dalam menetapkan jumlah dan 

komponen remunerasi.  Pemberian remunerasi diharapkan mampu memotivasi 

para pekerja dalam mencapai tujuan organisasi dan menciptakan suasana kerja 

yang harmonis. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian kualitatif populer digunakan dalam ilmu sosial seperti psikologi, 

antropologi, sosiologi dan hukum. Seiring waktu akuntansi dan manajemen mulai 

berkembang menggunakan jenis penelitian tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh 

penerbitan buku Burrell dan Morgan tahun 1979 mengenai analisis sosiologis 

organisasi. Jenis penelitian kualitatif dipilih sebagai pendekatan penelitian ini. 

Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk mengekplorasi dan 

memahami makna dari permasalahan sosial atau manusia dengan melakukan 

pengumpulan data, menganalisa data  dan menyajikan laporan secara alamiah 

mencakup suara dari partisipan, refleksivitas dari peneliti serta kontribusinya 

terhadap perubahan (Creswell, 2015:59). Keunggulan penelitian kualitatif adalah 

penelitian ini sifatnya lebih fleksibel karena disesuaikan dengan kondisi yang ada 

dan proses pengumpulan data dapat disesuaikan dengan perkembangan 

penelitian (Denzin dan Lincoln, 1998 dalam Basuki. 2006:84).  

Basuki (2006:85) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian 

dengan menggunakan latar alamiah bukan hasil treatment atau manipulasi 

variabel, dengan tujuan mendapatkan pemahaman mendalam mengenai 

masalah-masalah manusia dan sosial. Menurut Kamayanti (2016:44), penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada peneliti sebagai alat utama 

dalam pengambilan simpulan maupun analisis data meskipun dalam praktiknya 

menggunakan data kualitatif, data kuantitatif maupun menggunakan software 

dalam kalkulasi data. Menurut Sukoharsono (2006), melakukan riset kualitatif 



memerlukan komitmen yang kuat, waktu yang memadai, dan sumber daya yang 

reliable.  

Perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif tidak hanya terletak 

pada format data, namun pada segi filosofis dan teknis ukuran. Djamhuri (2009) 

menyatakan bahwa studi kualitatif berkaitan dengan makna, konsep, definisi, 

karakteristik, metafora, simbol dan deskripsi dari berbagai hal, sedangkan 

kuantitatif lebih pada jumlah dan ukuran. Penelitian kualitatif bermaksud untuk 

memberikan makna atas fenomena dan harus memerankan dirinya secara aktif 

dalam keseluruhan proses penelitian. Sehingga dalam penelitian kualitatif sangat 

dipengaruhi oleh nilai dan persepsi peneliti. penggunaan metode kualitatif 

mengasumsikan bahwa peneliti tidak terlepas dari situasi yang sedang diteliti. 

Mengintegrasikan dengan fenomena institusionalisasi, yaitu proses 

dimana ide-ide baru atau praktik yang diadopsi oleh organisasi menjadi kebiasaan 

maka penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dibenarkan karena sesuai 

dengan karakteristik jenis penelitian kualitatif. Penelitian prosesual dapat lebih 

mudah dan lebih teliti dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif karena 

sasaran penelitian kualitatif yang lebih luas dan pertanyaan yang diurai dapat 

terselesaikan menggunakan metode tersebut.  

 

3.2 Strategi Penelitian 

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 

untuk memberikan analisis mendalam mengenai praktik pelembagaan. Yin (2002) 

menyatakan, studi kasus berguna saat penelitian yang bertujuan untuk menjawab 

“mengapa” dan “bagaimana”. Menurut Salim (2001), pendekatan studi kasus 

memiliki beberapa kelebihan .Kamayanti (2016:98) menyatakan bahwa studi 

kasus dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk memahami dinamika yang terjadi 

pada situasi-situasi tertentu. 



Perbedaan penelitian studi kasus dengan penelitian phenomenology,  

grounded theory, dan ethnography terletak pada penggunaan teori yang 

digunakan. Teori didapatkan secara langsung dari hasil temuan data lapangan 

merupakan ciri khas ketiga jenis penelitian tersebut. Sedangkan pada penelitian 

studi kasus, teori yang ada sebelumnya digunakan sebagai acuan dalam 

menentukan posisi hasil penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian studi kasus 

tersebut diharapkan dapat memperbaiki, melengkapi atau menyempurnakan teori 

yang digunakan sebagai acuan berdasarkan fakta lapangan. 

Penggunaan studi kasus dalam penelitian ini memberikan keuntungan 

berupa fleksibilitas dalam menggunakan berbagai metode pengumpulan data, 

termasuk arsip atau dokumen, wawancara setengah terstruktur, wawancara 

mendalam, dan pengamatan. Selain itu, kemampuan studi kasus untuk 

memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial. Pemilihan 

pendekatan studi kasus karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman proses 

pelembagaan remunerasi di Universitas Negeri Malang. Metode ini lebih tepat 

digunakan karena peneliti hanya ingin mengetahui bagaimana proses 

pelembagaan remunerasi tersebut diterapkan di Universitas Negeri Malang. Oleh 

karena itu peneliti menggunakan beberapa cara dalam melakukan pengumpulan 

data, analisis data dan pelaporan hasilnya sehingga diperoleh pemahaman yang 

mendalam tentang bagaimana proses pelembagaan remunerasi tersebut 

diterapkan. 

 

1.3 Situs Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi pada Universitas Negeri 

Malang. Pemilihan lokasi ini berdasarkan beberapa pertimbangan yakni, pertama 

Universitas Negeri Malang telah menjadi satker Badan Layanan Umum dengan 

status BLU penuh berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 279/KMK.05/2008 



tanggal 24 September 2008.  Sebagai satuan kerja (satker) BLU, Universitas 

Negeri Malang juga telah ditetapkan sebagai satker BLU yang memiliki sistem 

remunerasi bagi para pegawai BLU Universitas Negeri Malang sesuai pada 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak ditetapkannya peraturan 

tersebut, maka Universitas Negeri Malang telah menjalankan remunerasi BLU 

selama 2 tahun. Sangat menarik untuk memahami proses institusionalisasi 

remunerasi yang terjadi di Universitas Negeri Malang, mengamati bagaimana 

perubahan yang terjadi dari aspek organisasinya. 

Pertimbangan kedua adalah ketersediaan akses untuk melakukan 

penelitian di Universitas Negeri Malang. Dalam penelitian kualitataif ketersediaan 

akses pada sebuah lokasi adalah hal yang sangat penting. Penelitian kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus membutuhkan hubungan yang lebih akrab, lebih 

wajar dan tumbuhnya kepercayaan, sehingga aksebilitas sangat diperlukan, 

sedangkan pertimbangan ketiga adalah pertimbangan biaya, waktu, dan tenaga. 

 

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari catatan hasil 

wawancara dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan yang 

diwawancarai tentang masalah yang diteliti. Wawancara diperlukan untuk 

mendapatkan data yang diperlukan. Serangkaian pertanyaan akan diajukan dalam 

proses wawancara tersebut dengan informan yang terkait langsung dengan pokok 

permasalahan penelitian ini.  

Informan yang terlibat dalam penelitian ini memiliki peran dan kepentingan 

berbeda dalam organisasi mencakup penyusun kebijakan, penyusun petunjuk 

teknis dan yang melakukan evaluasi kinerja. Penelitian ini dilakukan dengan 

melakukan wawancara kepada beberapa informan yang meliputi:  



Tabel 3.1 
Informan 

 
Tahapan 

Institusionalisasi 
Informan Jabatan Kata Kunci 

New Ideals Bapak Heran 
Subagio 

Kepala Sub-Dit 
Pembinaan 
Keuangan BLU 
Bidang Pendidikan 
(Kemenkeu) 

Remunerasi 
tingkat nasional 

New Discourses Ibu Ana Rohmatul 
Zulfa 

Kasubag PNBP 
(Kemenristekdikti) 

Remunerasi 
tingkat 
kementerian 
lembaga 

Bapak Wahjoedi Wakil Rektor II 
(UM) 

Kebijakan 
remunerasi UM 

New Technique Bapak Imam 
Supeno 

Staf ahli WR II 
(UM) 

Juknis 
remunerasi 

Bapak Dwi Waluyo Kabag 
kepegawaian (UM) 

Mekanisme 
penilaian kinerja 
tendik 

Ibu Titin Sulastinah Kabag Keuangan 
(UM) 

Mekanisme 
pembayaran 
remunerasi 

Internalization Ibu Maisyaroh Wakil Dekan II (FIP 
UM) 

Evaluasi kinerja 

Ibu Tutut 
Chusniyah 

Wakil Dekan (Fpsi 
UM) 

Evaluasi kinerja 

 

Pertanyaan yang diajukan akan dirumuskan sesuai dengan peran masing-

masing informan. Dalam proses wawancara ini peneliti akan membuat daftar 

pertanyaan wawancara, namun untuk menjaga wawancara mengalir dengan cara 

alami, pertanyaan akan dibuat fleksibel untuk memungkinkan informan 

mengungkapkan informasi yang relevan sebanyak mungkin secara terbuka. 

Semuanya diselaraskan dengan situasi dan kondisi dilapangan. Penggunaan 

wawancara sesuai dengan gagasan bahwa dalam studi kasus peneliti dapat 

mewawancarai orang-orang dengan peran berbeda dalam organisasi untuk 

memfasilitasi beberapa tingkat analisis (Yin, 2002). Wawancara dengan informan 

dianggap cukup apabila data yang diperoleh sudah tidak dapat memberikan 

informasi baru bagi perkembangan penelitian atau telah diperoleh kesamaan data 

dengan informan-informan lainnya. Wawancara akan dilakukan di kantor informan 

dan direkam, kemudian ditranskrip dan diterjemahkan. Ringkasan setiap 



wawancara akan dirangkum dan diulas dengan para informan sesegera mungkin 

melalui telepon untuk memastikan bahwa pandangan mereka telah secara tepat 

terwakili. 

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Menurut Yin (2002), penggunaan 

dokumen paling penting adalah untuk mendukung dan menambah bukti dari 

sumber-sumber lain. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini akan sangat 

penting dalam mendukung hasil penelitian. Kebanyakan dokumen yang relevan 

digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan 

tentang BLU, Peraturan terkait remunerasi BLU, Pedoman Sistem Akuntansi 

Universitas Negeri Malang, Tarif Layanan, dan dokumen-dokumen yang terkait.  

Peneliti juga mengumpulkan data dengan melakukan observasi yakni 

dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dan mencatat gejala atau 

fenomena yang diteliti di lingkungan Universitas Negeri Malang. Observasi ini 

dilakukan disela-sela kunjungan lapangan termasuk ketika melakukan 

pengumpulan bukti,  misalnya wawancara. Dalam observasi ini peneliti juga ikut 

berpartisipasi, karena peneliti ikut terlibat dalam kegiatan orang yang akan diteliti 

yang digunakan sebagai sumber penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti adalah 

sebagai staf bagian keuangan BLU Universitas Negeri Malang. 

Studi kasus menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data, 

bukan tidak mungkin bahwa kandungan informasi dari jenis data dapat diperkuat 

atau diperlemah oleh data lain, baik dalam jenis data yang sama ataupun berbeda. 

Misalnya, pernyataan yang dibuat dalam wawancara sebelumnya mungkin ditolak 

atau dijabarkan lebih lanjut oleh wawancara selanjutnya. Selain itu, masalah yang 

dipublikasikan melalui dokumen resmi mungkin bertentangan dengan apa yang 

terjadi dalam praktiknya. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan berbagai 



metode pengumpulan data berupa dokumen dan wawancara, untuk dapat 

mengakui bahwa data tersebut “benar”. 

 

3.4 Fokus Penyelidikan 

  Pada tahap pengumpulan data, peneliti memfokuskan penelitian ini sesuai 

tahapan institusionalisasi dengan menggunakan model IPM yang dikembangkan 

oleh Dambrin (2007). Model ini sesuai dengan rumusan dalam penelitian ini yaitu 

untuk memahami bagaimana proses institusionalisasi remunerasi yang terjadi. 

Adapun fokus penyelidikan dalam penelitian ini dirinci dalam tabel dibawah ini:   

Tabel 3.2 
Fokus Penyelidikan 

Tahapan 
Institusionalisasi 

Fokus penyelidikan 

1. New Ideals 
2. New Discourses 

 
3. New Techniques 
 
4. Internalization 

Ide awal munculnya remunerasi 
Wacana pengembangan dan penetapan sistem 
remunerasi di Universitas Negeri Malang 
Formulasi sistem remunerasi di Universitas Negeri 
Malang 
Implementasi remunerasi 

 

3.5   Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan 

suatu kriteria-kriteria tertentu sehingga terlihat dengan jelas derajat dan kebenaran 

dari penelitian tersebut. Kriteria untuk menguji keabsahan data yang digunakan 

dalam penelitian ini mengikuti yang dianjurkan Moleong (2004), yaitu : Uji 

Kredibilitas yang dilakukan dalam penelitian mengenai instutisionalisasi 

remunerasi digunakan untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas yang 

dilakukan oleh peneliti terdiri dari: 

a. Kecukupan referensi 

Catatan hasil wawancara atau rekaman wawancara  dengan para informan dapat 

digunakan sebagai patokan untuk menguji saat analisis atau penafsiran data, 

selain itu data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan tentang 



BLU, peraturan remunerasi Universitas Negeri Malang, Peraturan tunjangan 

kinerja, serta dokumen lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yang 

bisa bersumber dari artikel, buku, kumpulan jurnal-jurnal ilmiah dan data 

pendukung lainnya yang dianggap peneliti mampu memberikan informasi tentang 

fenomena sistem remunerasi di Universitas Negeri Malang 

b. Triangulasi 

Tringulasi merupakan data tesebut. Tringulasi data dilakukan cara mengecek data 

yang dihasilkan dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, peneliti akan akan 

membandingkan jawaban antar informan, selain itu peneliti juga akan 

membandingkan jawaban informan dengan hasil observasi dan dokumentasi. 

c. Menggunakan Bahan Referensi 

Misalnya hasil wawancara yang perlu didukung dengan adanya rekaman 

wawancara. 

 

3.6  Proses Analisis Data 

Menurut Creswell (2015:251), analisis data merupakan proses menyiapkan 

dan mengorganisasikan data, mereduksi data serta menyajikan data.  Tujuan dari 

analisis data tersebut untuk memperoleh pemahaman mengenai makna dari data-

data hasil penelitian.  Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Pengumpulan data mentah melalui wawancara, pengumpulan dokumen 

dan observasi. Wawancara dimulai dari informan yang memiliki peran 

penting dalam proses penyusunan remunerasi di Universitas Negeri 

Malang. Selanjutnya peneliti melakukan kajian terhadap dokumen sumber 

yag menjadi bahan pendukung dalam proses penelitian ini. 

2. Transkrip data melalui proses penerjemahan kembali hasil wawancara, 

dokumen sumber dan observasi ke dalam sebuah tulisan. 



3. Koding yaitu dengan membaca ulang seluruh data dan memilah hal-hal 

yang berkaitan dengan penelitian untuk diberi tanda (koding). Kodifikasi 

yang dilakukan oleh peneliti menggunakan kerangka IPM, kerangka yang 

dibuat oleh Dambrin et al. (2007). Kerangka didasarkan pada proses 

pelembagaan yang terjadi dengan adanya remunerasi di Universitas 

Negeri Malang, yakni proses munculnya ide tentang remunerasi, wacana 

penyusunan remunerasi, sosialisasi remunerasi dan implementasi 

remunerasi.  

4. Kategorisasi data, yaitu proses penyederhanaan data dengan memilah 

jawaban kunci mana yang sangat mendukung proses institusionalisasi 

remunerasi tersebut. 

Langkah selanjutnya setelah analisis data dilakukan adalah penarikan 

simpulan. Penarikan simpulan akan diarahkan pada tujuan tidak ada esensi 

institusionalisasi yang dihilangkan dan ditambahkan, sehingga tujuan dari 

penelitian kualitatif memahami makna yang sebenarnya dalam proses 

intitusionalisasi remunerasi di Universitas Negeri Malang dapat terwujud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dirangkum dalam 

Gambar 3.1 dibawah ini: 

 

 

 

 

1. New Ideals 
 

2. New Discourses 
 

3. New Techniques 
 

4. Internalization 

Ide awal munculnya remunerasi dan kebutuhan 
untuk menerapkannya 
Langkah yang dilakukan untuk menyusun 
kebijakan remunerasi 
Penyusunan aturan, prosedur dan mekanisme 
remunerasi 
Implementasi remunerasi, proses pro dan kontra, 
keluhan, perubahan perilaku dan masukan yang 
konsisten dengan tujuan remunerasi. 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Analisis Data 
 

Wawancara 

Dokumen DATA Observasi 

Simpulan 
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BAB IV 
IDE BARU 

 

Bab ini menjelaskan tentang ide awal munculnya remunerasi dan kebutuhan 

untuk menerapkannya pada satuan kerja BLU bidang pendidikan. Remunerasi 

pada perguruan tinggi negeri terbilang masih baru baik dari segi regulasi maupun 

pelaksanaannya. Penelusuran dilakukan pada tingkat nasional untuk melihat 

bagaimana sejarah awal kemunculan remunerasi bagi BLU di Indonesia serta 

harapan dan tujuan dari penerapan kebijakan ini. Remunerasi merupakan 

konsekuensi dari penerapan pengelolaan keuangan BLU. BLU yang merupakan 

satuan kerja pemerintah yang bertugas memberikan jasa atau barang kepada 

masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dari 

segi sumber daya manusia (SDM) dengan penerapan remunerasi. 

 

4.1 Sejarah Remunerasi BLU 

Beberapa kejadian di tingkat nasional di Indonesia memicu terjadinya 

praktik remunerasi pada sektor publik di Indonesia khususnya di perguruan tinggi 

negeri. Kejadian pertama yang memicu hal tersebut adalah dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 yang mengatur tentang pengelolaan 

keuangan badan layanan umum (BLU). Pada pasal 36 PP No. 23 tahun 2005 

disebutkan bahwa pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai BLU dapat 

diberikan remunerasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Heran yaitu : 

“Kalau kita bicara remunerasi BLU, landasan hukumnya itu PP No. 23 

pasal 36 basis pertamanya ada disana amanatnya ada disana (PP No. 23 

tahun 2005)” 

 



Remunerasi merupakan satu kesatuan dari mekanisme pengelolaan 

keuangan BLU. Hal ini dikarenakan amanat mengenai remunerasi muncul pertama 

kali bagi satuan kerja BLU diatur oleh PP No 23 tahun 2005. Universitas Negeri 

Malang (UM) sebagai institusi pemerintah yang diberikan status BLU harus 

menerima konsekuensi yang ada dalam PP No. 23 tahun 2005 secara penuh, 

termasuk didalamnya mengenai pelaksanaan remunerasi. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Heran berikut ini : 

“Kita juga harus melihat bahwa remun ini sebagai satu kesatuan dari 
mekanisme pola pengelolaan keuangan BLU. Kenapa begitu? Amanat 
remunerasi adanya dimana sih? Kalau kita pendekatannya dari ketentuan 
amanat tentang remunerasi itu ada di PP No. 23 tahun 2005. Tidak ada di 
PP manapun. Karena PP 23 yang pertama kali mengatur. Jadi dari UU 
perbendaharaan, peraturan teknis yang dibawahnya adalah PP 23. Dimulai 
dari PP 23 itulah adanya amanat remunerasi. Apabila ada institusi 
pemerintah yang diberikan status BLU sebagai contoh UM, oleh karenanya 
UM harus menerima konsekuensi yang ada dalam PP 23 secara penuh 
harus dilaksanakan tidak boleh secara separuh-separuh. Termasuk 
didalamnya disana adalah pelaksanaan remunerasi, walaupun disana 
kata-katanya “dapat” karena konsekuensi bahwa setiap BLU harus 
melaksanakan amanat PP 23. Meski disana terminologinya “dapat” itu 
dapat dimaknai menjadi sebuah kewajiban. Karena berasal dari kewajiban 
setiap BLU untuk melaksanakan PP 23” 

 

Sejak dikeluarkannya PP No. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan 

keuangan badan layanan umum (BLU) terdapat jeda waktu yang cukup lama bagi 

UM dalam menerapkan remunerasi. Hal ini tidak terlepas dari munculnya polemik 

yang terjadi, diawali dengan penggunaan kata “dapat” dalam pasal 36 PP No. 23 

tahun 2005. Apakah BLU dengan kata-kata “dapat” disini haruskah melaksanakan 

remunerasi ataukah ada skema lain. Selain itu, pada saat yang hampir bersamaan 

semua instansi pemerintah melaksanakan apa yang disebut tukin (tunjangan 

kinerja). Akhirnya polemik tersebut agak sedikit berkepanjangan hingga muncul 

regulasi yang menjelaskan bahwa BLU tidak lagi menerima tunjangan kinerja 

dikarenakan mereka harus melaksanakan remunerasi BLU. Hal ini selaras dengan 

apa yang disampaikan oleh Bapak Heran sebagai berikut: 



“Hal yang menyebabkan jeda waktu lama antara penetapan BLU sampai 
dengan penerapan remunerasi lebih dikarenakan tataran teknis mengenai 
penyiapan infrastruktur, petunjuk teknis untuk bisa menterjemahkan pasal 
36 PP 23. Amanat nya sudah ada tapi hampir semua BLU baru 
melaksanakan remunerasi sekitar tahun 2014. Ada leg waktu selama 6 
tahun, selama 6 tahun ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan salah 
satunya pemberlakuan pemberian tukin. Harap diingat tukin dan 
remunerasi secara esensi beda-beda tipis saja. Istilah remunerasi dan 
istilah tukin kaitannya ke reward, hanya kemudian orang membedakan saja 
istilahnya. Kalau kami disini terus terang saja menganggap itu sama. 
Sama-sama merupakan reward. Karena pada saat itu, kita dari 
kementerian keuangan dan kementerian lembaga masih fokus dengan 
bagaimana meminimalisir gejolak yang mungkin bisa saja terjadi ketika 
pemberlakuan remunerasi. Karena itu dampaknya banyak salah satunya 
berkaitan dengan sumber pendanaan. Yang tadinya tukin itu murni dibiayai 
dari RM, hari ini begitu melaksanakan remunerasi harus dibiayai dari pnbp. 
Artinya BLU dituntut untuk lebih mandiri. membiayai aktivitas 
oprasionalnya. Bukan berarti dengan mandiri kemudian dilepas seperti PT 
yang berbadan hukum. Tetap lah yang namanya satker pemerintah itu 
seperti BLU dicoba untuk diberikan tanggung jawab lebih untuk bisa 
membiayai kebutuhan operasionalnya sendiri. Itu yang menyebabkan 
pembahasannya menjadi sangat lama. Hal ini yang menyebabkan jeda 
waktunya cukup panjang” 
 

Pada awalnya perguruan tinggi negeri (PTN) dibawah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan menerima tunjangan kinerja pada tahun 2013 

berdasarkan Peraturan Presiden No. 88 tahun 2013 dikarenakan pada saat itu 

banyak PTN belum menerapkan remunerasi. Hal ini sejalan dengan pasal 3 ayat 

1 Perpres No. 88 tahun 2013 tentang pemberian tunjangan kinerja di lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa tunjangan kinerja tidak diberikan 

kepada pegawai negeri sipil badan layanan umum yang telah mendapatkan 

remunerasi. Hingga tahun 2014, masih banyak PTN menerima tunjangan kinerja 

yang sumber dananya berasal dari APBN (rupiah murni) karena masih belum 

adanya keputusan resmi mengenai pelaksanaan remunerasi. 

Sejak perubahan pemerintahan Presiden Joko Widodo, mulai 2015 PTN 

berada dibawah naungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 

Regulasi mengenai tunjangan kinerja pada Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi diatur pada Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2016. Pada 



peraturan tersebut masih mengikuti Perpres No. 88 tahun 2013 bahwa tunjangan 

kinerja tidak diberikan kepada pegawai BLU yang satuan kerjanya telah 

menerapkan remunerasi sesuai dengan ketentuan. Dalam prakteknya masih ada 

PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi. Hal ini seperti disampaikan oleh  

Bu Anna sebagai berikut: 

“Dari 29 PTN BLU di bawah Kemenristekdikti terdapat 19 PTN yang sudah 
mendapatkan KMK tentang remunerasi. Kementerian Lembaga (KL) hanya 
memberikan warning bagi PTN yang belum mengajukan remunerasi. Tidak 
ada sanksi tertentu, PTN BLU yang belum punya KMK kita masih beri tukin” 
 

Penetapan regulasi tentang remunerasi merupakan salah satu bentuk 

tekanan eksternal yang harus diterima oleh UM. Hal ini terkait konsekuensi yang 

harus dijalankan oleh UM sebagai satker BLU. Tekanan eksternal berupa regulasi 

merupakan bentuk paling umum dari coercive isomorphism (Harcourt et al., 2005). 

Tekanan tersebut bukan tanpa sebab, namun ada cita-cita yang ingin dijalankan 

oleh pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik khususnya 

dari segi SDM. 

 

4.2 Kebutuhan Penerapan Remunerasi BLU 

Remunerasi berkaitan erat dengan masalah manajemen sumber daya 

manusia (SDM). Terdapat 3 komponen dalam manajemen SDM yaitu: sumber 

daya manusia, penilaian kinerja dan reward. Jika dikaitkan dengan remunerasi 

maka remunerasi merupakan salah satu bentuk reward setelah dilakukannya 

penilaian kinerja. Remunerasi pada BLU bukan hanya memenuhi amanat PP No. 

23 tahun 2005 namun juga amanat tentang pengelolaan sumber daya manusia. 

Dalam Undang – Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 

mencantumkan tentang pelaksanaan sistem penggajian tunggal (single salary 

system). Hal ini juga turut mendasari ide tentang pelaksanaan remunerasi 

remunerasi. 



Remunerasi tidak bisa lepas kaitannya tujuan akhir BLU yaitu pelayanan 

publik yang lebih baik. Pelayanan publik yang lebih baik diselenggarakan oleh 

lembaga yang terdiri atas orang – orang yang memberikan pelayanan publik. 

Apabila kesejahteraan orang – orang tersebut lebih baik maka itu akan berdampak 

pada kinerja yang lebih baik pula. Remunerasi hanya salah satu sub sistem saja 

dari sistem pengelolaan BLU yaitu dari segi SDM, dengan kata lain remunerasi 

memperbaiki pelayanan publik dari segi SDM. Pendapat tersebut diutarakan oleh 

Pak Heran berikut ini: 

“Penerapan remunerasi sangat penting dan ini yang diperbaiki adalah dari 
sisi SDM nya. Karena akan menjadi “non sense”  ketika upaya itu dilakukan 
namun orang - orang yang akan melayani itu tidak diperhatikan dengan 
baik. Ini bisa dikatakan teori klasik saja. Kalau anda saya beri insentif lebih 
banyak, anda akan bekerja lebih baik, asumsinya seperti itu. Walaupun 
orang bekerja motivasinya bermacam - macam tidak hanya insentif. Kalau 
kita bicara BLU, kita bicara sektor keuangan (pengelolaan keuangan) yang 
itu diyakini berpengaruh terhadap banyak aspek termasuk SDM. Kalau 
kamu lapar, akan susah kamu kerja. Tapi kalau kekenyangan kamu juga 
malah akan ngantuk juga” 
 

BLU merupakan produk dari reformasi manajemen keuangan negara dan 

juga paradigma baru dalam memberikan pelayanan publik. Customer oriented 

menjadi lebih mengemuka pada saat satker menjadi BLU karena tugas utamanya 

adalah memberikan pelayanan. Tujuan lainnya bagaimana agar barang/jasa yang 

ditawarkan oleh BLU bisa diterima oleh masyarakat bahkan bila perlu masyarakat 

“minded” dengan produk tersebut. Penerapan remunerasi tentunya diharapkan 

bisa turut mendukung perubahan paradigma yang mengarah pada customer 

oriented. Selain itu, ada peningkatan kualitas dari SDM yang memberikan 

pelayanan tersebut. Sebagai contoh dosen akan lebih rajin dalam proses belajar 

mengajar dan berlomba-lomba dalam melakukan penelitian karena setiap proses 

tersebut terdapat remunerasi (reward) yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan 

Peraturan Presiden No 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 



2010-2025 bahwa ada upaya berkelanjutan yang memberikan perubahan salah 

satunya adalah penguatan kualitas pelayanan publik. 

Salah satu dampak penerapan mekanisme BLU adalah munculnya 

desentralisasi dalam pengukuran kinerja. Desentralisasi tidak hanya konsekuensi 

logis dari mekanisme BLU namun juga akan memberikan kemudahan dalam 

pengukuran kinerja. Dalam keseharian yang lebih berdekatan dengan pegawai 

adalah atasan langsung. Oleh karena itu kontrak kinerja dibuat antara atasan dan 

bawahan. Pak Heran juga menyatakan sebagai berikut: 

“Jika kita bicara desentralisasi dengan adanya BLU maka itu merupakan 
konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Coba anda bayangkan berapa 
jumlah PNS berapa juta? apa yang punya kewenangan manajemen SDM 
hanya menpan RB saja? Menpan RB hanya di pusat saja secara 
organisasi. Apakah bisa menpan RB menampung atau mengukur kinerja 
PNS di seluruh republik ini? Itu akan sangat susah dilakukan. Paling bagus 
adalah dengan mekanisme BLU” 

 

 Ide awal tentang remunerasi muncul dari luar organisasi dalam hal ini 

pemerintah dengan menetapkan regulasi tentang remunerasi. Tahap 

institusionalisasi pertama yaitu penyebaran cita-cita baru, normalnya muncul dari 

luar organisasi (Dillard et al., 2004). Hal ini terjadi karena otoritas eksternal 

(pemerintah pusat) berpengaruh dalam penentuan kebijakan remunerasi. 

 

4.3 Ringkasan 

Sejarah awal munculnya remunerasi BLU di Indonesia tidak lepas dari 

munculnya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan BLU (PP No. 

23 tahun 2005). Meskipun dalam regulasi tersebut digunakan kata “dapat” dalam 

pelaksanaan remunerasi BLU, namun dalam praktiknya saat ini satker yang telah 

mendapatkan status BLU diharuskan untuk menyusun sistem remunerasinya. 

Penetapan regulasi tentang remunerasi merupakan salah satu bentuk tekanan 

eksternal yang harus diterima oleh UM. Hal ini terkait konsekuensi yang harus 



dijalankan oleh UM sebagai satker BLU. Tekanan eksternal berupa regulasi 

merupakan bentuk paling umum dari coercive isomorphism (Harcourt et al., 2005). 

Terdapat jeda waktu yang cukup lama sejak regulasi tentang pengelolaan 

keuangan BLU digulirkan sampai dengan pelaksanaan remunerasi dijalankan 

pada satker BLU. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tunjangan kinerja tahun 

2013 yang bersumber dari dana APBN sempat diberikan oleh pemerintah kepada 

pegawai, sehingga hal ini turut menghambat proses penerapan remunerasi BLU 

di Indonesia. 

 Tahap pertama dalam proses pelembagaan yaitu penyebaran cita-cita 

(new ideals) bisa dikatakan berhasil jika berlanjut dengan pengembangan 

kebijakan, teknik baru dan internalisasi (Dambrin et al., 2007). Harapan besar 

ditujukan dalam penerapan remunerasi BLU di Indonesia salah satunya 

menjalankan amanat UU No. 5 tahun 2014 tentang sistem penggajian tunggal 

yang diharapkan akan lebih mensejahterakan ASN/PNS. Selain itu, pelaksanaan 

remunerasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya 

dari segi SDM sehingga lebih lanjut terdapat perubahan perilaku yang mengarah 

kepada “customer oriented”. Perubahan lain dengan adanya penerapan 

remunerasi adalah kemudahan dalam pengukuran kinerja sehingga dibuat kontrak 

kinerja antara atasan dan bawahan.  
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BAB V 
WACANA BARU 

 

Bab ini menjelaskan tentang langkah yang dilakukan oleh Universitas Negeri 

Malang dalam menyusun kebijakan remunerasi. Pertama akan dijelaskan tentang 

UM sebagai satker BLU dan kewenangan apa yang didapatkan oleh UM sejak 

menggunakan mekanisme pengelolaan keuangan BLU. Salah satu kewenangan 

yang didapat oleh UM adalah dapat memberikan remunerasi kepada pegawainya. 

Penyelidikan dilakukan dengan melibatkan para pemangku kebijakan di tingkat 

nasional (Kemenristekdikti) dan pimpinan UM. Lebih lanjut akan dijelaskan apa 

saja yang dilakukan dalam merancang kebijakan remunerasi sampai dengan 

kebijakan tersebut resmi ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

 

5.1 Universitas Negeri Malang sebagai Satuan kerja Badan Layanan 
Umum 

Pada tahun 2008, UM ditetapkan sebagai perguruan tinggi dengan status 

BLU penuh. Dengan sistem tata kelola ini, UM memiliki otonomi pengelolaan 

sumber daya keuangan yang lebih fleksibel, tanpa mengesampingkan prinsip-

prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Status BLU yang disandang UM 

saat ini diharapkan akan mampu menjadi landasan bagi perubahan UM yang 

mandiri. Dengan status BLU, UM dapat mengembangkan diri menjadi universitas 

yang unggul sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Visi UM adalah menjadi 

perguruan tinggi unggul dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan tridharma 

perguruan tinggi. 

Salah satu hasil dari status tersebut, pada tahun 2014 berdasarkan 

keputusan BAN PT nomor 250/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014, UM memperoleh 



peringkat akreditasi institusi A. Pada masa yang akan datang, dalam  rangka 

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan serta memperkokoh 

kemandirian, UM mempersiapkan diri menuju status Perguruan Tinggi Negeri 

Badan Hukum sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

Hal ini disampaikan oleh Bapak wahjoedi sebagai berikut : 

“Yang jelas UM ini merencanakan untuk PTN BLU, dulu sudah sempat mau 
ke PTN BH namun karena UUnya dibatalkan lalu kita diarahkan untuk PTN 
BLU tidak jadi langsung ke PTN BH. Saya ingat dulu itu, kita mengkaji dari 
berbagai PTN BH sekitar tahun 2005/2006. Namun akhirnya UM beralih 
menuju PTN BLU dulu dan secara resmi tahun 2008 kita menjadi PTN BLU” 

 

Jumlah fakultas di UM mengalami penambahan, menyesuaikan dengan 

tuntutan zaman. Pada saat perluasan mandat tahun 1999 fakultas yang ada di UM 

meliputi (1) Fakultas Ilmu Pendidikan, (2) Fakultas Sastra, (3) Fakultas MIPA, (4) 

Fakultas Ekonomi, (5) Fakultas Teknik, dan Program Pascasarjana (PPs). 

Berdasarkan surat izin Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 846/D/T/2008 

tanggal 13 Maret 2008 disetujui Pendirian Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK). 

Selanjutnya, berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 

1336/D/2009 tanggal 10 Agustus 2009 disetujui Pendirian Fakultas Ilmu Sosiasl 

(FIS). Jumlah fakultas di UM terus berkembang dengan adanya Surat Persetujuan 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 58/E/C/2012 tentang pendirian 

Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi). Berdasarkan surat persetujuan tersebut, 

dikeluarkan SK Rektor nomor 141 tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang 

pendirian FPPsi. Dengan demikian, pada tahun 2014 UM telah memiliki delapan 

fakultas terdiri atas 29 Jurusan dan Pascasarjana, dengan  rincian 70 program 

studi kependidikan (program sarjana 37, program magister 20, program doktor 13) 

dan 34 program non-kependidikan (program Diploma III 11, sarjana 20, dan 

magister 3). UM juga menyelenggarakan program-program khusus, antara lain 

Program Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Orang Asing, Kursus bahasa Inggris 



bagi yang akan melanjutkan studi keluar negeri (Predeparture English Training 

Course/PDETC), program penyetaraan D2, dan Penyetaraan D3. 

 

5.2 Kewenangan UM sebagai Satuan Kerja BLU 

Sejak menyandang status BLU penuh, UM mendapatkan beberapa 

kewenangan yang tidak dimiliki oleh satker pada umumnya. Pertama, UM 

menggunakan pola anggaran fleksibilitas yang mengizinkan pemimpin BLU UM 

anggaran (DIPA). Fleksibilitas pengelolaan anggaran dalam Rencana Bisnis 

Anggaran (RBA). UM sebagai satker BLU dapat mengelola secara langsung 

pendapatan yang berasal dari jasa layanan untuk membiayai kegiatan 

operasionalnya.  

Kewenangan kedua yang dimiliki oleh UM yaitu dapat memiliki saldo akhir 

tahun sebagai surplus kas dan dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya. 

Surplus kas anggaran selanjutnya dimanfaatkan sebagai saldo awal berupa  

Dari ketiga kewenangan tersebut, remunerasi merupakan salah satu 

keistimewaan yang dimiliki oleh UM sebagai satker BLU. Remunerasi merupakan 

salah satu konsekuensi yang harus diterapkan oleh UM karena menggunakan 

mekanisme pengelolaan keuangan BLU. Bapak Wahjoedi turut menyatakan 

pendapatnya sebagai berikut : 

“Kalau dikatakan kita dipaksa, ya karena peraturan kan mengikat. Kalau 
kita sudah menyatakan diri sebagai PTN BLU kan ya konsekuensinya 
harus meningkatkan pelayanannya publik lebih baik dan kinerjanya juga 
lebih baik. Tapi dari kinerja yang baik itu tidak akan terwujud kalau tidak 
diberikan tunjangan kinerja. Remunerasi saya ingat itu 6 april 2015 melalui 
KMK untuk di UM. Kalau itu belum turun ya kita tidak berani memberikan 
remunerasi. Jadi ada dasar itu. Kalau dikatakan itu dipaksa ya bisa jadi 
memang itu dipaksa. Namun juga karena kesadaran juga setelah adanya 
peraturan KMK tersebut” 

 
Penerapan remunerasi merupakan konsekuensi yang harus dijalankan 

oleh UM sebagai satker BLU. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Wahjoedi 

bahwa untuk memperbaiki pelayanan publik, satker BLU diharuskan memberikan 



remunerasi kepada pegawainya berdasarkan peraturan KMK yang telah 

ditetapkan. 

 
5.3 Rancangan Kebijakan Remunerasi di UM 

Universitas Negeri Malang (UM) sebagai satuan kerja Badan Layanan 

Umum (BLU) harus senantiasa meningkatkan kualitas layanan publik. dari sistem 

pelayanan yang dibangun organisasi penyedia layanan, sumberdaya manusia 

pemberi pelayanan, serta strategi pelayanan dan pengguna layanan. Ketiga aspek 

tersebut saling berinteraksi, dimana aspek sumber daya manusia menjadi 

penggerak utama yang dapat membentuk budaya organisasi. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa kinerja sumber daya manusia tergantung pada tiga faktor 

utama, yaitu: kemampuan, pengetahuan dan motivasi. Ketiga faktor tersebut 

memiliki hubungan sangat erat, dimana motivasi sumber daya manusia diperlukan 

untuk dapat mendorong penggunaan kemampuan dan pengetahuan dalam 

membantu organisasi mencapai tujuannya.  

Motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi, upaya yang 

dapat dilakukan adalah pemberian penghargaan atas kinerja bentuk remunerasi. 

Remunerasi adalah apa yang diterima pegawai sebagai imbalan dari kontribusi 

yang diberikannya kepada organisasi. Sedangkan menurut PP Nomor 69 Tahun 

2010, remunerasi didefinisikan sebagai tambahan penghasilan yang diberikan 

untuk meningkatkan kinerja pegawai. Dimensi remunerasi terdiri dari finansial dan 

non finansial. Dimensi finansial merupakan reward yang diterima individu dalam 

bentuk direct financial (insentif, bonus) maupun indirect financial (asuransi). 

Sedangkan dimensi individu atas pekerjaan melalui penciptaan suasana kerja 

yang mendukung, seperti pemberian promosi jabatan. Penerapan remunerasi 

menurut Peraturan Menpan No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 



Reformasi Birokrasi memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu: perubahan pola pikir, 

perubahan budaya kerja dan perubahan perilaku.  

Selanjutnya sebagaimana diterangkan di atas, motivasi kerja sumber daya 

manusia dapat ditingkatkan dan dapat membentuk budaya kerja yang berorientasi 

pada kebutuhan pengguna layanan. Seiring dengan dinamika dunia pendidikan, 

pendidikan tinggi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dengan 

adanya UU No. 12/2012 dan PP No. 66 Tahun 2010. Perubahan eksternal ini 

menyebabkan diperlukannya review terhadap status pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan.  

Remunerasi dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Keuangan atas usulan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Pimpinan UM.. 

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Wahjoedi sebagai berikut: 

“memang bisa langsung keluar SK (KMK tentang BLU) langsung diberi, 
namun dalam prakteknya mengusulkan PTN BLU setelah BLU jalan dan 
mampu baru setelah itu mengusulkan remunerasi. Kalau belum mampu 
harus menyiapkan tatananya baru realisasi dan atas dasar KMK. Syarat 
untuk mengajukan BLU. Yang utama mampu dari sisi keuangan terutama 
karena remunerasi ini bersumber dari PNBP dan bukan RM. Nah kalau 
PNBP nya mampu ya silahkan dan PNBP untuk remunerasi maksimum 
adalah 40%. Kalau dibayar berapa besarnya tergantung dari kemampuan 
kita” 

 
Berdasarkan PMK Nomor 10 Tahun 2006 pasal 3, besaran 

remunerasi pemimpin BLU ditetapkan dengan mempertimbangkan 

beberapa faktor, yaitu:  

1. Proporsionalitas. 

Proporsionalitas UM sebagai Satuan Kerja (Satker) BLU yang mengelola 

aset lebih dari Rp 2 trilyun, dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

 



Tabel 5.1 
Total Aset Universitas Negeri Malang 

(dalam Rupiah) 
Aset 2011 2012 2013 

Aset Lancar 81.737.652.165 116.554.905.746 220.964.311.382 

Aset Tetap 817.747.439.307 843.518.840.377 701.942.939.549 

Aset Lainya 3.300.415.090 1.628.671.880 729.500.250 

Total Aset 902.785.506.562 961.702.418.003 923.636.751.181 

Sumber: Laporan keuangan UM 2011-2013 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa Total Aset UM mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Tahun 2011 nilai Total Aset adalah Rp.902.785.506.562. Tahun 

2012 menjadi Rp.961.702.418.003, meningkat sebesar 6,49%, dan tahun 2013 

mengalami penurunan menjadi Rp.923.636.751.181 karena proses penyusutan 

sebesar  3,95%. 

 Sejalan dengan jati diri UM sebagai The Learning University dan Program 

Unggulan UM untuk menghasilkan produk pembelajaran inovatif, maka 

pengembangan sarana dan prasarana (sumber daya) harus diarahkan pada 

pengembangan inovasi pembelajaran. Hasil pengembangan sarana dan 

prasarana harus dapat digunakan untuk meningkatkan layanan dalam rangka 

peningkatan kualitas proses pembelajaran atau dalam rangka melakukan inovasi 

pendidikan dan pembelajaran.  

 Untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, maka 

peningkatan daya tampung UM harus dilakukan dengan tetap mendasarkan pada 

jaminan mutu lulusan. Artinya, peningkatan daya tampung UM harus selalu 

didasarkan pada kecukupan sumberdaya  dengan tetap mengedepankan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu secara bertahap 

UM harus melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia 

dan sumberdaya fisik.  



 Peningkatan daya tampung UM juga dapat dilakukan melalui pembukaan 

prodi dan fakultas baru. Terkait dengan pembukaan prodi baru, untuk tahun 2013 

lebih ditekankan pada upaya pemenuhan semua persyaratan yang ditetapkan 

DIKTI terhadap 23 prodi baru yang diusulkan. Adapun daya tampung mahasiswa 

baru 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana tabel di bawah ini. 

Tabel 5.2 
Perkembangan Jumlah Peminat UM Tahun 2011/2012 s.d 2013/2014 

 
No. Tahun Akademik Jumlah Peminat 

1. 2011/2012 50.267 

2. 2012/2013 56.990 

3. 2013/2014 101.180 

Sumber: Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi 

 Perkembangan jumlah peminat UM tahun 2011/2012 s.d. 2013/2014 

menunjukkan bahwa jumlah peminat UM dari tahun ke tahun selalu mengalami 

kenaikan yaitu tahun 2011/2012 ke tahun 2012/2013 naik (13%),  pada tahun 

2013/2014 mengalami lonjakan peminat mencapai (77,5%). kenaikan tersebut 

mengisyaratkan bahwa UM mampu mempertahankan program-program kerja 

dimasa mendatang.  

 Kenaikan jumlah peminat tersebut menunjukkan tingkat keketatan 

persaingan seleksi masuk UM semakin tinggi. sehingga  dengan input 

mahasiswa yang berkualitas  tentu lulusannya juga lebih berkualitas. 

 

 

 

 

 



Tabel 5.3 
Perkembangan Jumlah Daya Tampung  

Mahasiswa aktif, Lulusan UM Tahun 2011/2012-2013/2014 
 

No. 
Jenjang 
Program 

Daya Tampung Mahasiswa Aktif Lulusan 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1. S3-K 305 520 582 610 615 741 81 144 103 

2. S2-K 700 1.270 1.386 1.484 1.929 2449 417 378 668 

  S2-NK - 60 66 - 7 14 - - - 

4. S1-NK 1.089 1.550 1.765 5.095 5.287 6587 229 1.047 899 

  S1-K 3.440 4.163 4.277 15.637 15.816 18.402 3.343 3.019 3.085 

5. D3-NK 610 530 420 884 828 913 304 229 251 

6. D2-K - - - 210 - - 224 3 - 

  Jumlah  6.144 8.093 8.496 23.710 24.482 29.106 5.377 4.817 5.006 

Sumber: Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi 

Mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM) terdiri dari Kelompok 

Kependidikan dan Non Kependidikan.  Perkembangan Daya Tampung mahasiswa 

UM setiap jenjang mengalami peningkatan setiap tahun kecuali Jenjang D3 Non 

Kependidikan dan D2 Kependidikan tidak lagi menerima mahasiswa baru. Secara 

keseluruhan daya tampung tahun 2011/2012 ke tahun 2012/2013 naik (31,7%) 

dan tahun 2012/2013 ke tahun 2013/2014 naik (4,97%). 

Mahasiswa aktif UM secara keseluruhan juga mengalami kenaikan yaitu 

tahun 2011/2012 ke tahun 2012/2013 naik (3,25%) dan tahun 2012/2013 ke tahun 

2013/2014 naik (18,9%), sedangkan mahasiswa D2 Kependidikan 2011/2012 

adalah yang diterima tahun 2010/2011 dan sebelumnya.  

Lulusan mahasiswa UM secara keseluruhan mengalami fluktuasi yaitu tahun 

2010/2011 ke 2011/2012 turun (10%) yang disebabkan jenjang D2 Kependidikan 

yang tidak menerima lagi mahasiswa baru, sedangkan tahun 2011/2012  ke 

2012/2013 naik (3,9%). 

2. Kesetaraan 

Dalam menentukan besaran remunerasi pemimpin BLU juga harus 

mempertimbangkan faktor kesetaraan. Pertimbangan kesetaraan dalam 



mengukur besaran tarif kegiatan Peningkatan Kinerja dan Produktivitas Pegawai 

disusun dengan memperhatikan lembaga yang memberikan pelayanan sejenis, 

yaitu Layanan Pendidikan di Perguruan tinggi. Menurut Bapak Wahjoedi, UM 

melakukan benchmarking untuk mengukur faktor kesetaraan dengan beberapa 

pertimbangan sebagai berikut : 

“Dasar pertimbangan merujuk UIN Jakarta ya karena Universitas tersebut 
saat itu merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang telah 
melaksanakan remunerasi. Selain itu, UM juga merujuk UNNES sebagai 
dasar kesetaraan. Jika dilihat dari Jumlah Layanan, baik Jumlah 
Mahasiswa, Program Studi, maupun Jumlah Fakultas terlihat setara 
dengan UNNES” 
 
Hasil dari benchmarking yang dilakukan oleh UM secara rinci dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.4 
Pendapatan Pegawai antar Universitas 

 

Uraian UM UNNES ITS 
UIN Syarif 

Hidayatullah  
Pendapatan 
PNBP 2013 

Rp 253 Milyar Rp 139 Milyar Rp. 268  Milyar Rp. 124 Milyar 

Nilai Aset Rp 923 Milyar Rp 1,2 Trilyun Rp. 2,2 Trilyun Rp. 1,5 Trilyun 

Jumlah 
Fakultas/PPS 

9 Fakultas 9 Fakultas 5 Fakultas 12 Fakultas 

Jumlah 
Program 
Studi 

92 Prodi 97 Prodi 63 Prodi 50 Prodi 

Jumah SDM 1990 1.643 1,747 1,790 

Jumlah 
Mahasiswa 

29.106 Mhs 33.813 Mhs 17.485 Mhs 22.750 Mhs 

Penilain 
Kinerja  

79,35 A-BAIK 72,04 A-BAIK 75,78 A-BAIK 80, 51 AA-BAIK 

Remunerasi 
Rektor 

Rp 21,4 Juta 
(PNBP) 

Rp 21,9 Juta 
(PNBP) 

Rp.20,4 juta 
(PNBP) 

Rp.22 juta 
(PNBP) 

 Sumber: Data Internal UM 

Kesetaraan menitikberatkan pada besaran tarif pada level jabatan dan/atau 

mempunyai ruang lingkup wewenang dan tanggungjawab yang setara. UM telah 

membandingkan dengan PTN lain yang telah melaksanakan remunerasi yang 

berada di wilayah yang sama dengan UM, dengan mempertimbangkan universitas-

universitas tersebut memiliki layanan yang sama dan representatif. Penyetaraan 



memberikan gaji/tunjangan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam 

remunerasi dengan asumsi terdapat kesetaraan pola pekerjaan, ruang lingkup, 

dan tanggung jawab pada layanan pendidikan dalam wilayah pengelolaan 

keuangan yang sama, yaitu UNNES dan standar Dikti untuk Universitas Negeri 

Malang (UM). 

3. Kepatutan 

Kepatutan yaitu menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan BLU yang 

bersangkutan. Kepatutan menitikberatkan pada penetapan kegiatan 

peningkatan kinerja dan produktivitas pegawai yang berdasarkan kondisi baik 

internal maupun eksternal, sehingga dalam penetapan besaran tunjangan 

remunerasi seharusnya tidak terlampau tinggi maupun terlalu rendah. 

Pengelolaan UM menunjukkan hasil yang semakin baik, terutama setelah 

ditetapkan sebagai PK-BLU di tahun 2008. Data historis Pendapatan Aset dan 

Ekuitas UM dapat ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 5.5 
Pendapatan, Aset, dan Ekuitas 

 
No  2011 2012 2013 

1 Pendapatan 153.559.208.340 160.395.821.197 254.397.011049 

2 Pend APBN 223.575.478.431 198.854.854.400 242.887.364.246 

3 Aset 902.785.506.562 961.702.418.003 923.636.751.181 

4 Ekuitas 902.785.506.562 957.288.176.189 855.724.993.820 

Sumber: Laporan Keuangan BLU UM 2011-2013 

Pendapatan UM sejak ditetapkan sebagai BLU mengalami kenaikan, 

begitu juga Aset, dan Ekuitas. Dengan remunerasi diharapkan akan mendorong 

pengelolaan yang terus meningkat. Pendapatan PNBP tahun 2013 sebesar Rp 

253.071.722.272 belanja untuk pemberian remunerasi PNBP selama 1 (satu) 

tahun sebesar Rp 101.449.525.354. Belanja tersebut sekitar 40,09% dari 

pendapatan PNBP atau 68,93% dari belanja operasional PNBP atau 26,01% 

dari realisasi belanja operasional  (PNBP + RM). 



Proyeksi kebutuhan remunerasi PNBP Tahun 2014 selama 1 (satu) tahun 

sebesar  Rp 101.449.525.354. Belanja tersebut sekitar 43,21%  dari proyeksi 

pendapatan PNBP atau 58,38% dari belanja operasional PNBP atau 22,90% 

dari proyeksi belanja operasional (PNBP + RM). 

Proyeksi pendapatan PNBP tahun 2015 sebesar Rp 235.028.412.000 

Belanja untuk pemberian remunerasi PNBP selama 1 (satu) tahun sebesar Rp 

106.522.001.622 Belanja tersebut sekitar 46,66% dari proyeksi pendapatan 

PNBP atau 64,16% dari belanja operasional PNBP  atau 22,07%  dari proyeksi 

belanja operasional (PNBP + RM). 

Tabel 5.6 
Persentase Perbandingan Remunerasi dengan Pendapatan PNBP, Belanja 

Operasional PNBP dan Belanja Operasional (PNPB + RM) 
 

No Uraian 2013 2014 2015 2016 

1 

% Remunerasi terhadap Pendapatan  

PNBP 40,09%       

2 

% Remunerasi terhadap Belanja 

Operasional PNBP 68,93%       

3 

% Remunerasi terhadap Total Belanja 

(RM+PNBP) 26,01%       

4 

% Remunerasi terhadap Proyeksi 

Pendapatan  PNBP   43.21% 45.32% 46.66% 

5 

% Remunerasi terhadap Proyeksi Bel. 

Operasional (PNBP)   58.38% 62.88% 64.16% 

6 

%  Remunerasi terhadap Proyeksi Total 

Belanja (RM+PNBP)   22.90% 22.67% 22.07% 

  Sumber : Bagian Keuangan UM 

4. Kinerja Operasional BLU 

 

Analisis kinerja operasional BLU UM ini menunjukkan kinerja operasional 

UM sebelum BLU dan setelah BLU, khususnya tahun 2012. Kinerja BLU UM 

dapat ditunjukkan dalam tabel 5.7. Perbaikan atas sistem  

 



Tabel 5.7 
Kinerja Operasional BLU 

 

No 
  Tahun  

Indikator 2010 2011 2012 

1 .Keuangan (K.60) 2.0 2.1 2.2 

2 .Pelayanan (K.50) 2.2 2.4 2.7 

3. Mutu dan mafaat bagi masyarakat (K.33.b) 63 115 119 

Sumber : Ditjen PK BLU 

Tabel 5.8 
Penilaian Kinerja Satker BLU UM oleh Dit. PPK BLU 

 
 

No 

 

Tahun 

Skor  

Kategori 

 

Keterangan Keuangan Pelayanan Total Skor 

1. 2011   75,32 A-BAIK No.: KEP-01/PB.5/2012, 20 

Nopember 2012 

2. 2012 24.45 54.91 79.35 A-BAIK No.: KEP-219/PB.5/2013, 31 

Desember 2013 

 

Dalam mengusulkan remunerasi, UM telah mempertimbangkan dengan 

cermat kemampuannya menjaga kontinyuitas penyelenggaraan fungsi lembaga 

pendidikan yang bermutu sekaligus memperhatikan aspek proporsionalitas, 

kesetaraan, kepatutan dan kinerja operasional BLU. Aspek inilah yang dijadikan 

dasar oleh UM dalam mengajukan proposal tentang remunerasi. 

Berdasarkan analisa keuangan yang telah dilakukan, UM telah menghitung 

besaran kebutuhan untuk membayar remunerasi sebesar Rp 101.449.525.354,00 

yang berasal dari dana PNBP. Kebutuhan remunerasi adalah menggambarkan 

total besaran dana PNBP BLU yang dibutuhkan untuk melakukan pembiayaan 

dalam setahun. Penerimaan remunerasi untuk masing-masing individu berupa gaji 

dan insentif kinerja, sehingga tidak ada lagi tunjangan kinerja dari pemerintah 

(APBN-RM) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2013. Besaran dana 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan mendanai remunerasi sebanyak 1.990 orang 



yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS 

atau Non-PNS berdasarkan SK Rektor. Perhitungan kebutuhan remunerasi dapat 

dilihat pada lampiran penelitian ini. 

Proposal remunerasi dikirim ke Kementerian Lembaga (KL) dalam hal ini 

Kemenristek Dikti untuk dilakukan verifikasi. Verifikasi yang dilakukan oleh KL 

menekankan pada kesiapan satker BLU dalam memberikan remunerasi dengan 

mempertimbangkan aspek proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan dan kinerja 

operasional BLU. Verifikasi yang dijalankan oleh KL merupakan mekanisme 

kontrol secara hirarkis, seperti yang disampaikan oleh Bu Anna sebagai berikut : 

“BLU merupakan line up atau perpanjangan tangan dari KL. Operator KL 
dalam memberikan layanan. KL seperti kemenristek dikti memegang fungsi 
dalam pemberian layanan bidang pendidikan tapi ristek dikti tidak 
menjalankan perkuliahan, yang menjalankan perkuliahan adalah UM. 
Karena universitas merupakan kepanjangan tangan dari KL maka ada 
konsekuensi hirarkis. Harus diingat setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh 
BLU, itu memiliki dampak ke KL. Hal ini dikarenakan belanja BLU akan 
menjadi bagian dari belanja KL. Jika kita bicara remunerasi kita bicara 
sektor belanja dari pegawai. pendapatan BLU menjadi pendapatan KL. Hal 
ini menunjukkan mekanisme control secara hirarkis dari BLU sampai ke 
KL” 
 

Adapun alur penetapan remunerasi satker BLU digambarkan sebagai 

berikut:  

 

Proses penilaian usulan remunerasi yang dilakukan oleh Kementerian  

Proses penilaian usulan remunerasi yang dilakukan oleh Kementerian 

Keuangan tidak jauh berbeda dengan verifikasi yang dilakukan oleh KL yaitu 

mempertimbangkan 4 aspek dalam usulan remunerasi. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Heran sebagai berikut : 

Sebagai contoh semisal ada usulan yang paling populer bagi tim penilai 
rektor dapat berapa, kita sebagai tim penilai akan melihat kepatutan antara 
rektor yang satu dengan rektor yang lain. Kalau rektor dimanapun dia 
berada sebenarnya tugas pokok dan fungsinya sama termasuk beban 
kerjanya juga sama. Mungkin yang membedakan adalah masalah 
volumenya saja, bisa jadi mahasiswa UM lebih banyak dibanding UNRI 



misalnya namun tusinya kan sama saja. Nanti kita juga akan melihat 
sebagai contoh rektor UM diberi sampai dengan 100juta, nanti kita akan 
melihat apakah cukup wajar rektor UM diberi 100jt. Tingkat kewajarannya 
tim biasanya mengukur dari pendapatan misalnya. Karena pada dasarnya 
masalah kontinuitas pembayaran remun itu juga harus dijaga, jangan 
sampai terjadi bulan ini dapat 100 jt tapi bulan depan tidak ada dana.  
Rektor UM dikasi 100, katakanlah UM itu setara dengan mana sih kalau 
perguruan tinggi. UM tidak jauh-jauh amat dari UNESA misalnya, rektor 
unesa dapat berapa. Ternyata rektor unesa cuma dapat 50, coba sih tren 
pendapatan unesa berapa, coba kita liat UM jadi kita disini 
membandingkan itu. Meski agak roso-roso tapi roso-roso itu bukan sekedar 
rasa yang tidak ada dasarnya. Dengan beberapa pertimbangan misalnya 
tipe universitas, karakter universitas sama-sama eks ikip, sama-sama 
punya labschool dengan pendapatan yang tidak jauh berbeda misalnya. 
Harusnya nilai remunnya tidak jauh-jauh dari itu. Kalaupun ada perbedaan 
harusnya perbedaannya tidak terlalu jauh. Jadi tetap kesetaraan itu tetap 
ditimbang. Jadi tetap perlu membandingkan dengan industri yang sejenis. 
Kita juga perlu mempertimbangkan ini lho ya, karena remunerasi itu 
dibiayai PNBP dan PNBP gak semata-mata untuk remun. Tapi juga dipakai 
untuk membiayai operasional lho ya. Target2 operasional yang harus 
dilakukan oleh universitas ditimbang lho brp biayanya. Remunerasi hanya 
salah satu bentuk belanjanya saja. 

 

Setelah melewati beberapa tahapan dalam proses pengusulan 

remunerasi, pada tanggal 6 April 2015 UM telah ditetapkan sebagai satker BLU 

yang memiliki sistem remunerasi bagi pegawainya sesuai Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 390/KMK.05 tahun 2015. Dengan 

ditetapkannya KMK tersebut, maka UM diharuskan menyusun petunjuk teknis 

tentang pelaksanaan remunerasinya. 

 

5.4 Ringkasan 

UM sebagai satker BLU memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki 

oleh satker non-BLU diantaranya fleksibilitas dalam penggunaan pendapatan dan 

belanjanya, memiliki surplus kas yang dapat digunakan langsung dan praktik 

bisnis dalam upaya peningkatan PNBP. Selain keistimewaan tersebut, UM juga 

mendapatkan konsekuensi yang harus dijalankan karena menggunakan 

mekanisme BLU yaitu remunerasi.  



Remunerasi diusulkan oleh UM dengan mempertimbangkan 4 aspek yaitu 

proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan dan kinerja operasional BLU. Dalam 

menyusun pertimbangan aspek remunerasi, UM melakukan benchmarking 

dengan 3 universitas yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Proses 

benchmarking  merupakan bentuk mimetic isomorphism yaitu meniru keberhasilan 

universitas lain dalam mengelola inovasi (Dimaggio & Powell, 1983). 

Alur usulan remunerasi dimulai dari pengajuan ke KL untuk dilakukan 

pembahasan usulan remunerasi. Selanjutnya usulan tersebut diajukan ke 

Kemenkeu untuk dilakukan penilaian usulan remunerasi. Hasil dari penilaian 

usulan remunerasi adalah ditetapkannya remunerasi UM melalui KMK. KMK 

merupakan hasil dari penjabaran cita-cita (new ideals) berupa pengembangan 

kebijakan (new discourses). Pengembangan kebijakan ini berhubungan dengan 

tahapan proses institusionalisasi remunerasi, hal ini tercermin dari tindakan yang 

orang-orang yang menerapkannya (Dambrin et al., 2005). 
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BAB VI 
TEKNIK BARU 

 

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana pengembangan sistem 

remunerasi di UM. Sistem remunerasi di UM banyak mengacu pada peraturan 

tunjangan kinerja (tukin) namun dengan beberapa modifikasi baik dari segi 

penyusunan sistem remunerasi, penilaian kinerja hingga mekanisme 

pembayarannya. Perbedaan tersebut akan dirinci untuk melihat apa saja 

perubahan dan apa fungsi dari perubahan tersebut.  

Universitas Negeri Malang telah menjadi satker Badan Layanan Umum 

dengan status BLU penuh berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 

279/KMK.05/2008 tanggal 24 September 2008.  Sebagai satuan kerja (satker) 

BLU, Universitas Negeri Malang juga telah ditetapkan sebagai satker BLU yang 

memiliki sistem remunerasi bagi para pegawai BLU Universitas Negeri Malang 

sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 390/KMK.05 

Tahun 2015. Setiap BLU yang menerapkan remunerasi memiliki KMK khusus 

tentang sistem remunerasi yang berlaku di satker tersebut sebagaimana 

dijelaskan oleh Pak Heran sebagai berikut : 

“Spesifiknya tentang BLU punya Keputusan Menteri Keuangan tentang 

remunerasi, setiap BLU pasti punya itu (KMK). Detailnya bagaimana cara 

bayar, pemimpin BLU harus membuat juknisnya berdasar itu” 

 

 Dari apa yang disampaikan oleh Pak Heran, langkah selanjutnya yang 

harus dilakukan oleh UM setelah ditetapkannya KMK adalah menyusun petunjuk 

teknis (juknis) dan ditetapkan sebagai Peraturan Rektor. Sebelum adanya 

remunerasi, UM menerapkan sistem honorarium kepanitian berdasarkan Surat 



Keputusan Rektor UM. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak 

Wahjoedi selaku Wakil Rektor II UM 

“Dalam prosesnya kita mengalami 3 era, era pertama honorarium dimana 
setiap kegiatan ada honor nya istilahnya goyang dikit ada honor. Era kedua 
tukin yang akhirnya banyak terjadi protes dikalangan dosen. Dan sekarang 
semua itu dihilangkan diganti dengan remunerasi “ 
 

Dalam pelaksanaannya ternyata sistem honorarium memiliki kelemahan 

yaitu distribusinya yang kurang merata antar unit kerja. Pada tahun 2013 

honorarium dihapuskan dan UM diberikan tukin yang bersumber dana dari APBN. 

Penerapan tukin ternyata juga menimbulkan polemik dikalangan dosen karena 

pemberian tukin hanya difokuskan kepada tenaga kependidikan (tendik) saja. 

Remunerasi yang dibayarkan oleh UM terdiri dari Gaji, Insentif Kinerja, 

Honorarium, Pesangon, dan Asuransi (KMK No. 390/KMK.05 tahun 2015) 

1. Gaji, berupa imbalan finansial bersih yang diterima secara tetap setiap bulan, 

yang nilainya sebesar persentase yang sama bagi setiap pegawai dari 

sumber dana PNBP UM. 

2. Insentif Kinerja, berupa imbalan finansial bersih yang diterima oleh Pejabat 

Pengelola BLU dan Pegawai BLU UM berdasar kinerja yang telah 

ditetapkan, yang pemberiannya disesuaikan dengan waktu penilaian kinerja 

dalam setiap semester. 

3. Honorarium, berupa imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh 

Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLU UM berdasar 

persentase tertentu dari remunerasi Pemimpin BLU (pendapatan yang 

diterima Rektor dari PNBP UM). 

4. Pesangon, berupa santunan yang diberikan kepada: 

a. Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan 

Pengawas pada setiap akhir masa jabatannya berupa santunan purna 

jabatan (pensiun, musibah, meninggal dunia). 



b. Pegawai Non PNS pada setiap akhir masa tugasnya berupa pesangon 

Jaminan Hari Tua (JHT). 

5. Asuransi, berupa santunan kesehatan yang diberikan kepada Pegawai Non 

PNS pada saat mengalami sakit dikarenakan kecelakaan kerja, lalu lintas, 

atau lainnya, yang ketentuan dan besarannya mengikuti standar Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

 

6.1 Objek Remunerasi 

Menurut KMK No. 390/KMK.05 tahun 2015, UM memberikan remunerasi 

kepada Pemimpin BLU, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, Ketua Dewan 

Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Anggota Dewan Pengawas, serta 

Pegawai UM. Remunerasi UM diberikan berdasarkan pencapaian kinerja sesuai 

tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang ditentukan. 

Pejabat Pengelola UM diangkat dari Pegawai BLU UM yang terdiri dari 

Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, berstatus PNS atau Profesional Non 

PNS, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tenaga Pendidik yang 

mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi disebut Dosen 

dengan Tugas Tambahan (DT) ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola BLU UM 

yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, seperti 

tercantum pada tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 6.1 
Obyek Remunerasi UM 

 

No. 
Obyek 

Remunerasi 

Unit Kerja dan Dosen dengan Tugas Tambahan 

Unit Kerja Nama Pejabat Pengelola 

1 Pemimpin BLU Universitas Rektor 
2 Pejabat Keuangan Universitas a. Wakil Rektor II 

b. Kepala Biro Umum & 
Keuangan/UK 

3 Pejabat Teknis Universitas 
a. Wakil Rektor I, III, dan IV 
b. Ketua dan Sekretaris Lembaga 
c. Kepala Biro AKPIK 
d. Kepala UPT/Laboratorium/Kantor/Pusat 

Studi/Pusat Pelayanan 

Fakultas/ 
Pascasarjana 

a. Dekan/Direktur Pascasarjana 
b. Wakil Dekan/Asisten Direktur 

Pascasarjana 

Jurusan/ 
Program 
Studi 

a. Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian 
b. Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian 

4 Dewan Pengawas 
Universitas 

a. Ketua 
b. Sekretaris 
c. Anggota 

5 Pegawai BLU 
(Tenaga Pendidik 
dan Tenaga  
Kependidikan) 

Universitas/Fa
kultas/ 
Pascasarjana 

 

 

Pegawai BLU UM, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

Pegawai Profesional Non PNS, memiliki kewajiban dan hak yang sama sesuai 

tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang ditentukan. Pegawai 

UM yang berhak menerima remunerasi berdasar tugas dan fungsi hanya pada 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dijabarkan sebagai berikut: 

1. Tenaga Pendidik, terdiri dari: 

a. Tenaga Pendidik dengan Tugas Fungsional 

b. Tenaga Pendidik dengan Tugas Tambahan (DT) 

c. Tenaga Pendidik dengan Tugas Belajar yang mendapat beasiswa dari 

luar UM 



d. Tenaga Pendidik Non PNS 

2. Tenaga Kependidikan, terdiri dari: 

a. Tenaga Kependidikan Fungsional 

b. Tenaga Kependidikan Struktural 

c. Tenaga Kependidikan dengan Tugas Belajar yang mendapat beasiswa 

dari luar UM 

d. Tenaga Kependidikan Non PNS 

Dengan sistem remunerasi yang disusun oleh UM, setiap pelaksanaan 

kegiatan akan dinilai sebagai point/value pencapaian kinerja dan diperhitungkan 

(konversi) kedalam nilai rupiah sebagai penentu besaran remunerasi, yang diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Rektor. 

Remunerasi UM menggunakan konsep Pay for Position sebesar nilai tetap 

yang diberikan setiap bulan dan Pay for Performance untuk menentukan besaran 

remunerasi yang akan diterima pegawai. Penentuan grade dan layer remunerasi 

UM didasarkan pada jabatan atau posisi yang diduduki seorang pegawai. 

Remunerasi yang diterima berdasar pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja 

Pegawai (LKP) sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP). 

 

6.2 Kontrak Kinerja 

Dalam mekanisme pengelolaan keuangan BLU terdapat agensifikasi 

pelayanan publik. Pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa tidak langsung 

berhubungan dengan masyarakat, namun membentuk agen yang memberikan 

pelayanan publik yang diperankan oleh BLU. Pemerintah menggunakan agen 

untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. Pemerintah sebagai 

principal dan agen sebagai penyedia layanan menetapkan kontrak kinerja. Kontrak 



kinerja merupakan mandat yang diberikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam 

melaksanakan suatu program atau beberapa jenis program untuk dikelola secara 

profesional. Dalam kontrak kinerja ditetapkan target capaian kinerja yang harus 

dijalankan oleh BLU. Capaian kinerja tersebut untuk selanjutnya dinilai dan 

menjadi dasar dalam pemberian remunerasi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh 

Bapak Heran sebagai berikut : 

“Di BLU itu pelaksanaannya jauh lebih bagus terkait masalah penilaian 
kinerjanya. Kenapa? Karena di BLU itu ukuran kinerjanya itu jelas. Secara 
internal disana terdapat kontrak kinerja antara pimpinan dan bawahan trus 
ditambah lagi sejak tahun 2014 pertengahan itu berdasarkan MOU 
pembinaan BLU antara menteri keuangan dan mendikbud (saat itu) 
terdapat turunan dari MOU itu. Turunannya adalah kontrak kinerja antara 
pemimpin BLU dan direktur jenderal perbendaharaan. Karena itu dikaitkan 
dengan remunerasinya. Remunerasi yang mana? Termasuk disana 
remunerasi apabila kinerjanya lebih dari 100%. Itu mulai tahun 2014 ada. 
UM sejak tahun 2014 mengirimkan secara rutin sejak tahun 2014-2016 
kontrak kinerjanya. Itu dijadikan sebagai salah satu acuan dalam rangka 
memberikan remunerasi. Terutama untuk mengukur remunerasi pemimpin 
BLU” 

Menurut Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang No. 7 tahun 2015 

tentang pedoman pelaksanaan remunerasi bagi dosen dan tenaga kependidikan 

di UM, dijelaskan juga mengenai kontrak kinerja. Rektor menandatangani kontrak 

kinerja berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) bersama Direktur Jenderal 

Perbendaharaan. Selanjutnya Rektor menyusun dan menandatangani Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta 

merealisasikan kontrak kinerja. Untuk mencapai kinerja yang ditetapkan dalam 

kontrak kinerja terdapat andil banyak pihak yang turut menandatangani SKP guna 

merealisasikan kontrak kinerja tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh 

Bapak Heran sebagai berikut: 

“Kalau kita bicara pengukuran kinerja pemimpin BLU, sebenarnya pada 
saat pemimpin BLU itu mencapai kinerjanya atau katakanlah berproses 
untuk mencapai kinerjanya itu bukan hanya andil rektor namun ada 
kontribusi dari warek ada kontribusi dari karo dan bahkan sampai tataran 
operasional. Semua akan memberikan dukungan untuk itu. Ide dasarnya 
adalah itu. Ide dasarnya bahwa yang namanya remunerasi adalah reward. 



Reward atas kinerja yang dicapai. Bisa kinerja sesuai dengan target 100%, 
mungkin dibawah 100% atau bisa lebih dari 100%” 

 

Remunerasi UM adalah single salary dengan menggunakan sumber dana 

PNBP UM untuk tugas dan fungsi yang melekat pada bidang pekerjaan dan 

jabatan Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas, 

serta Pegawai UM berdasar pecapaian target kinerja yang ditetapkan.  

 

6.3 Penyusunan Sistem Remunerasi 

Ketika semua peraturan terkait remunerasi UM telah ditetapkan, langkah 

selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun sistem remunerasi yang dimulai dari 

proses analisis jabatan, evaluasi jabatan, pembentukan struktur dan skala grading 

hingga penentuan besaran remunerasi. 

6.3.1 Proses Analisis Jabatan 

Untuk mendukung kelancaran dalam melakukan sebuah analisis jabatan di 

Universitas Negeri Malang, dibentuk Tim Analisis Jabatan. Pembentukan Tim 

Analisis jabatan ini ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri 

Malang Nomor 22/UN27/KP/2012 tanggal 3 Januari 2012. Tim ini bekerja untuk 

menganalisa semua jabatan yang ada, baik untuk jabatan struktural dan fungsional 

(tertentu dan umum). Analisis jabatan ini dilakukan secara sistematis, teratur, dan 

terus menerus. Adapun langkah-langkah dalam analisis jabatan adalah melakukan 

pengumpulan data, penyusunan uraian jabatan, penyusunan syarat jabatan, 

penyusunan peta jabatan dan memverifikasi hasil analisis jabatan tersebut. 

Tujuannya untuk menyediakan informasi jabatan sebagai pondasi dasar bagi 

program manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan 

pengawasan. 

Pada tahapan pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data 

jabatan untuk dianalisis. Selanjutnya menyusun uraian jabatan yang dituangkan 



dalam formulir uraian pekerjaan yang didalamnya memuat informasi tentang 

identitas pekerjaan, kedudukan jabatan dalam struktur organisasi, tugas pokok 

dan fungsi jabatan, rincian tugas (tugas pokok dan tugas tambahan), hubungan 

kerja (internal dan eksternal), tanggung jawab jabatan, informasi tentang kondisi 

lingkungan kerja. Pada bagian akhir dari formulir uraian pekerjaan ini 

memunculkan verifikasi oleh atasan pemegang jabatan dan persyaratan 

jabatan/kompetensi. 

Berdasarkan atas uraian pekerjaan tersebut kemudian disusunlah peta 

jabatannya dengan melakukan evaluasi jabatan. Dalam mekanisme tukin juga 

dikenal dengan adanya kelas jabatan, namun tidak dengan nilai jabatan. 

Remunerasi di UM mengalami modifikasi dalam hal analisa jabatannya dengan 

menambahkan nilai jabatan. Untuk kelas jabatan yang sama bisa jadi akan 

menerima remunerasi berbeda dikarenakan adanya perbedaan nilai jabatan. Hal 

ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Dwi selaku Kabag Kepegawaian UM 

sebagai berikut: 

“proses analisis jabatan kurang lebih sama kok dengan tukin, hanya saja 
ada perbedaan pada job value. Job value  ini tidak ada di tukin. Sebagai 
contoh kasubag punya kelas jabatan sama sama masuk di grade 10, tapi 
job value antara kasubag kepegawaian dan kasubag keuangan berbeda 
bisa jadi mereka akan menerima remun yang berbeda pula” 
 

6.3.2 Evaluasi Jabatan 

UM melakukan evaluasi jabatan untuk tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan secara self assesment  dengan menggunakan 16 faktor pembobot 

mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No 34 Tahun 2011(Pedoman 

Evaluasi) dan Peraturan Kepala BKN No 21 Tahun 2011 (Pedoman Pelaksanaan 

Evaluasi Jabatan). 

Evaluasi jabatan bertujuan untuk menetapkan klasifikasi dan peringkat 

jabatan, penentuan struktur penggajian dan pemberian insentif/ 



mempertimbangkan faktor kompleksitas jabatan/pekerjaan. Penilaian 

menggunakan skala nilai dalam bentuk angka agar proses penilaian lebih mudah 

dan obyektif. Keputusan selayaknya berdasarkan hasil konsensus/kesepakatan 

tim evaluasi. Hal yang dievaluasi adalah jabatan/pekerjaan, bukan orang yang 

menduduki atau melaksanakan jabatan/pekerjaan itu. Jabatan/pekerjaan 

dievaluasi seperti apa adanya saat ini (tugas/tanggung jawab saat ini), bukan yang 

akan dikerjakan pada masa depan. Hal yang dievaluasi adalah substansi dari 

jabatan, tanpa mengkaitkannya dengan golongan/pangkat atau besarnya gaji 

yang sekarang diterima seorang pegawai. 

Untuk melakukan evaluasi jabatan menggunakan faktor-faktor sebagai 

dasar evaluasi jabatan sebagai berikut: 

Tabel 6.2 
Faktor Evaluasi Jabatan 

 

Jabatan Struktural Jabatan Fungsional 

F1: Ruang lingkup dan dampak 
(PROGRAM SCOPE & EFFECT) 

F1 : Pengetahuan & keahlian yang diperlukan 
(KNOW HOW) 

F2: Pengaturan Organisasi    
 

F2 : Sifat pengawasan yang diterima 
(SUPERVISORY CONTROL) 

F3: Wewenang kepenyeliaan dan 
manajerial 
(MANAGERIAL AUTHORITY) 

F3 : Pedoman/panduan kerja  
(GUIDELINES/GUIDANCE) 

F4: Hubungan personal 
(PERSONAL CONTACTS ) 

F4 :  Kompleksitas  
(COMPLEXITY) 

F5: Kesulitan dalam Pengarahan  
Pekerjaan 

F5 : ruang lingkup & dampak  
(SCOPE AND EFFECT) 

F6: Kondisi Lain  
 

F6 : hubungan antar pribadi  
(PERSONAL CONTACT) 
F7 : Tujuan hubungan (PURPOSE  
OF CONTACT) 

 
F8 : Tuntutan fisik (PHYSICAL  
DEMAND) 

 
F9 : Lingkungan kerja (WORK  
ENVIROMENT) 

 



6.3.3 Pembentukan Struktur dan Skala Grading 

Hal ini dilakukan dengan mengetahui struktur dan kelas jabatannya. Untuk 

membuat peta jabatan diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : 

Adapun tabel peringkat jabatan di UM, adalah sebagai berikut: 

Tabel 6.3 
Peringkat Jabatan 

 
NO NAMA JABATAN GRADE RENTANG TOTAL 

NILAI 
1 Kelas Jabatan 17 17 7180 – 5601 
2 Kelas Jabatan 16 16 5600 – 4901 
3 Kelas Jabatan 15 15 4900 – 3901 
4 Kelas Jabatan 14 14 3900 – 2801 
5 Kelas Jabatan 13 13 2800 – 2351 
6 Kelas Jabatan 12 12 2350 – 1801 
7 Kelas Jabatan 11 11 1800 – 1451 
8 Kelas Jabatan 10 10 1450 – 1351 
9 Kelas Jabatan 9 9 1350 – 1251 
10 Kelas Jabatan 8 8 1250 – 1101 
11 Kelas Jabatan 7 7 1100 – 951 
12 Kelas Jabatan 6 6 950 – 851 
13 Kelas Jabatan 5 5 850 – 741 
14 Kelas Jabatan 4 4 740 – 671 
15 Kelas Jabatan 3 3 670 – 651 
16 Kelas Jabatan 2 2 650 – 251 
17 Kelas Jabatan 1 1 250 - 1 

 

6.3.4 Penyusunan Struktur Jabatan beserta Besaran Remunerasi 

Pada proses penyusunan skala/struktur jabatan baik struktural dan 

fungsional, diawali dengan inventarisasi semua jabatan yang ada di Universitas 

Negeri Malang. Hasil inventarisasi kemudian dikelompokkan menjadi kelompok 

besar jabatan struktural dan jabatan fungsional. Selanjutnya dilakukan 

penyusunan informasi jabatan dengan menggunakan formulir informasi faktor 

jabatan. 

Setelah dilakukan penyusunan informasi jabatan dengan menggunakan 

formulir informasi faktor jabatan, diperoleh kelas jabatan yang terekap dalam 

lampiran penelitian ini berserta besaran remunerasi (pembulatan) yang akan 



diberikan berdasarkan kemampuan finansial UM dan perbandingan besaran yang 

diterima oleh masing-masing jabatan di industri sejenis/Perguruan Tinggi 

pembanding.  

 

6.4 Penilaian Kinerja 

Menurut Peraturan Rektor UM, setiap pegawai mencatat SKP dan 

dijadikan sebagai bahan penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan dengan 

membandingkan target dan realisasi yang telah ditetapkan. Gaji remunerasi yang 

berasal dari sumber PNBP ditetapkan sebesar 30%, sedangkan insentif kinerja 

ditetapkan sebesar 70%. Pemberian insentif kinerja didasarkan pada ketercapaian 

indikator kinerja Tenaga Pendidik, sesuai dengan Undang-undang Guru dan 

Dosen No. 14 Tahun 2005 Pasal 72. Besaran remunerasi berdasar indikator 

capaian kinerja Tenaga Pendidik ditetapkan sebagai tabel berikut. 

Tabel 6.4 
Indikator Capaian Kinerja Tenaga Pendidik 

 
 

Indikato
r Kinerja 
Individu 

Konversi 
dalam SKS 

bagi Tenaga 
Pendidik 

Besaran Remunerasi 

Gaji Insentif Kinerja 

Tidak 
Berkinerja 

≤ 50% ≤ 6 SKS Gaji =(30% PNBP) -

Kurang 51% - 80% 7 - 9 SKS Gaji =(30% PNBP) 25% x (70% PNBP) 

Baik 81% - 100% 10 - 12 SKS Gaji =(30% PNBP) 100% x (70% PNBP) 

Sangat Baik 101% - 150% 13 ± 16 SKS Gaji =(30% PNBP) 150% x (70% PNBP) 

Extra 
Ordinary 

151% - 200% 17 ± 24 SKS Gaji =(30% PNBP) 200% x (70% PNBP) 

 

Dalam hal SKS yang dicapai oleh Pegawai sampai dengan 6 SKS, maka 

yang bersangkutan mendapatkan gaji yang bersumber dari PNBP sebesar 30%. 

Jika Tenaga Pendidik tersebut selama tiga bulan berturut-turut tidak berkinerja, 

maka gaji PNBP sebesar 30% tidak diberikan. Dalam hal SKS yang dicapai oleh 

Tenaga Pendidik melebihi 17 SKS sampai dengan 24 SKS, maka insentif kinerja 

remunerasi dibayarkan sebesar sama dengan indikator kinerja extra ordinary. 



Kinerja extra ordinary diberikan kepada Tenaga Pendidik dengan kemampuan 

mencapai kinerja ekstra, mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama dan 

Indikator Kinerja Prioritas UM. 

Untuk Tenaga Kependidikan, ketercapaian kinerja didasarkan pada 2 

komponen yang meliputi pelaksanaan pekerjaan (SKP, kerja tambahan, dan 

kreativitas) dengan bobot penilaian 60% dan perilaku kerja (aspek orientasi 

pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan) dengan 

bobot penilaian sebesar 40%. 

 

6.5 Mekanisme Pembayaran dan Pemberian Remunerasi 

Remunerasi UM menggunakan model single salary dengan sumber dana 

RM dan PNBP UM yang terdiri dari Gaji, Insentif Kinerja, Honorarium, 

Pesangon, dan Asuransi. Oleh karena PNS telah diikutsertakan dalam program 

asuransi kesehatan dan pensiun oleh pemerintah dengan menggunakan 

sumber dana APBN-RM, maka Pesangon dan Asuransi pada sistem remunerasi ini 

hanya diberikan kepada Pegawai Non PNS dengan standar sesuai dengan BPJS. 

Remunerasi berupa Insentif Kinerja (kepada Pejabat Pengelola dan 

Pegawai BLU) dan Honorarium (kepada Dewan Pengawas) diberikan berdasar 

hasil capaian kinerja masing-masing individu yang bersangkutan. Sasaran kinerja 

yang digunakan sebagai target kinerja dibedakan berdasar tugas dan fungsi 

masing-masing, yaitu: 

1. Tenaga Pendidik, yang terdiri dari: 

a. Tenaga Pendidik dengan Tugas Fungsional 

b. Tenaga Pendidik dengan Tugas Tambahan (DT) 

c. Tenaga Pendidik dengan Tugas Belajar yang mendapat beasiswa dari luar 

UM 



d. Tenaga Pendidik Non PNS 

2. Tenaga Kependidikan, yang terdiri dari: 

a. Tenaga Kependidikan Fungsional 

b. Tenaga Kependidikan Struktural 

c. Tenaga Kependidikan sebagai staf 

d. Tenaga Kependidikan dengan Tugas Belajar yang mendapat beasiswa dari 

luar UM 

e. Tenaga Kependidikan Non PNS  

Pemberian remunerasi didasarkan pada sistem layanan pendidikan, dengan 

beberapa asumsi mengacu pada peraturan yang berlaku, sebagai berikut: (1) 

Setiap Tenaga Pendidik mempunyai beban wajib (ekuivalensi wajib mengajar 

penuh/EWMP) 12 - 16 SKS yang dilaksanakan dalam 5 hari kerja (Senin s/d 

Jumat) dan (2) Untuk Tenaga Kependidikan: 7,5 jam x 22 hari = 165 jam/bulan.  

Ketentuan pemberian remunerasi diatur berdasarkan Peraturan Rektor 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Indikator Penentu Besaran Remunerasi 

Indikator Penentu Besaran Remunerasi dihitung dengan mekanisme 

sebagai berikut: 

 Nilai Remunerasi = Nilai Jabatan x indeks rupiah PNBP  

a.  Insentif Kinerja = Pay for Performance PNBP  

b. Kinerja “Kurang Baik” = 25% x (70% PNBP)  

c. Kinerja “Baik” = 100% x (70% PNBP)  

d. Kinerja “Sangat Baik” = 150% x (70% PNBP)  

e. Kinerja “Extra Ordinary”=200% x(70% PNBP)  

2. Penetapan Grading Tenaga Pendidik dengan tugas tambahan dan Tenaga 

Kependidikan 



Penetapan Grading Tenaga Pendidik dengan tugas tambahan dan Tenaga 

Kependidikan melaui pentahapan sebagai berikut. 

a. Rektorat/Fakultas/Lembaga/Unit membuat Daftar Data Tenaga 

Pendidik/Tenaga Kependidikan, kemudian mengirim usulan tersebut ke 

Bagian Kepegawaian. 

b. Berdasarkan Daftar Data Tenaga Pendidik/Tenaga Kependidikan 

yang diterima dari Fakultas/Lembaga/Unit, Bagian Kepegawaian 

membuat: 

 Daftar Penetapan Grading. 

 Draft SK Penetapan Grading. 

c. Kabag Kepegawaian memproses dan memberi paraf Draft SK 

Penetapan Grading yang dilampiri Daftar Penetapan Grading. 

d. Kepala Biro Umum dan Keuangan menyetujui dan memberi paraf 

Draft SK Penetapan Grading yang dilampiri Daftar Penetapan 

Grading. 

e. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui dan 

menandatangani SK Penetapan Grading yang dilampiri Daftar 

Penetapan Grading. 

3. Penetapan Capaian Kinerja Tenaga Pendidik dengan Tugas Tambahan 

dan Tenaga Kependidikan 

Penetapan Capaian Kinerja Tenaga Pendidik dengan Tugas Tambahan dan 

Tenaga Kependidikan melaui pentahapan sebagai berikut. 

a. Atasan Langsung Jabatan di Fakultas/Unit membuat Laporan 

Rekapitulasi Kehadiran dan Laporan SKP masing-masing pegawai. 

b. Kabag TU Fakultas/Unit memeriksa dan memberi paraf pada Laporan 

Rekapitulasi Kehadiran dan Laporan SKP masing-masing pegawai. 



c. Dekan/Direktur/Pimpinan Unit menyetujui dan menandatangani 

Rekapitulasi Kehadiran dan Laporan SKP masing-masing pegawai. 

d. Satuan Pengawasan Internal (SPI) melakukan verifikasi terhadap 

Laporan Rekapitulasi Kehadiran dan Laporan SKP masing-masing 

pegawai. 

e. Kabag Kepegawaian melakukan pengesahan terhadap Laporan 

Rekapitulasi Kehadiran dan Laporan SKP masing-masing pegawai. 

f. Fakultas/Unit  menerima pengesahan SKP untuk 

ditindaklanjuti pencairan Remunerasi Pengajuan atas capaian 

kinerja Tenaga Pendidik dengan Tugas Tambahan dan Tenaga 

Kependidikan melalui mekanisme LS (langsung). 

Untuk indikator capaian kinerja Tenaga Pendidik, setiap orangnya 

minimal harus melakukan aktivitas-aktivitas Mengajar, Penelitian, 

Pembimbing Skripsi, Penguji Tugas Akhir, Kegiatan Pembimbing 

Pengabdian Masyarakat mahasiswa, Pembimbing Kuliah Kerja, dan 

Pembimbing Akademik sebagai dasar penentuan remunerasi atas capaian kinerja 

setiap semester. 

Untuk menghitung besaran capaian kinerja Tenaga Pendidik didasarkan 

pada jumlah SKS (serendah-rendahnya 12 SKS dan sebanyak banyaknya 24 

SKS), oleh karena itu setiap aktivitas-aktivitas tersebut disetarakan atau dinilai 

dalam besaran SKS dalam bentuk ekuivalensi kegiatan yang dinilai dalam satuan 

SKS. 

 

 

 

 



Tabel 6.5 
Indeks Aktivitas dalam SKS 

 
Item Aktivitas Setara 1 SKS Keterangan 

Kelebihan Jam Mengajar 50 menit Berdasarkan Keputusan Rektor 
Pembimbing 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

a. S1/Diploma 

b. S2 

 

 

6 Mahasiswa 

3 

Pembimbingan tugas akhir dari 

mahasiswa S1, S2 dan S3 (sesuai 

Keputusan Rektor/WR 1) 

Penguji Tugas Akhir 4 Mahasiswa Penguji Proposal, Penguji Sidang 

Skripsi, Penguji PKL, Penguji 

Pembimbing Kuliah Kerja 

Mahasiswa 

25 

Mahasiswa/ 1 

Pembimbing KKS, Pembimbing 

KKL, Pembimbing Magang 
Pembimbing Akademik 12 Mahasiswa Penasehat akademik 

 

Setelah dinilai dan ekuivalensi seluruh aktivitas ke dalam SKS, langkah 

selanjutnya adalah menentukan besarnya capaian kinerja seorang Tenaga 

Pendidik (dosen) selama 1 semester berdasarkan interval penilaian berikut ini: 

Tabel 6.6 
Interval Capaian Kinerja 

 

No. Interval Jumlah SKS 
Capaian 

Kinerja 

1 17- 24 200% 

2 13 – 16 150% 

3 10 – 12 100% 

4 7 – 9 25% 

5 0 – 0 

 

4. Penetapan Grading Tenaga Pendidik 

Penetapan Grading Tenaga Pendidik melaui pentahapan sebagai berikut. 

a. Fakultas membuat Daftar Data Tenaga Pendidik/Dosen yang sudah 



diketahui dan disetujui oleh Wadek I, kemudian Fakultas mengirim 

usulan Daftar Data Dosen tersebut ke Bagian Kepegawaian. 

b. Berdasarkan Daftar Data Dosen yang diter ima dari 

Fakultas/Unit kerja, Bagian Kepegawaian membuat 

 Daftar Penetapan Grading Tenaga Pendidik. 

 Draf SK Penetapan Grading Tenaga Pendidik. 

c. Kabag Kepegawaian memproses dan memberi paraf Draft SK 

Penetapan Grading Tenaga Pendidik yang dilampiri Daftar Penetapan 

Grading. 

d. Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian menyetujui dan 

memberi paraf Draft SK Penetapan Grading Tenaga Pendidik yang 

dilampiri Daftar Penetapan Grading Tenaga Pendidik. 

e. Pemimpin BLU menyetujui dan menandatangani SK Penetapan 

Grading Tenaga Pendidik yang dilampiri Daftar Penetapan Grading 

Tenaga Pendidik. 

5. Penetapan Capaian Kinerja Tenaga Pendidik 

Penetapan Capaian Kinerja Tenaga Pendidik melaui pentahapan sebagai 

berikut. 

a. Jurusan masing-masing Fakultas membuat Daftar Realisasi Volume 

BKD Kegiatan KJM, Pembimbing, dan Penguji Tenaga Pendidik 

(Dosen). 

b. Wakil Dekan I bidang Akademik memeriksa dan memberi paraf Daftar 

Realisasi Volume BKD Kegiatan KJM, Pembimbing, dan Penguji Dosen 

Tetap. 

c. Dekan menyetujui dan menandatangani Daftar Realisasi Volume BKD 

Kegiatan KJM, Pembimbing, dan Penguji Dosen Tetap. 



d. Satuan Pengawasan Intern (SPI) Melakukan verifikasi terhadap 

Laporan Daftar Realisasi Volume BKD Kegiatan KIM, Pembimbing, dan 

Penguji Dosen. 

e. Kabag Kepegawaian memproses pengesahan terhadap Daftar 

Realisasi Volume BKD Kegiatan KIM, Pebimbing, dan Penguji Dosen. 

f. Fakultas/Unit menerima Daftar Realisasi Volume BKD Kegiatan KIM, 

Pembimbing, dan Penguji Dosen Tetap kemudian mengubahnya ke 

dalam ekuivalensi SKS, serta menetapkan persentase capaian 

kinerja setiap tenaga pendidik dan besaran yang berhak diterima 

dosen yang bersangkutan. Untuk menghitung besaran 

Remunerasi Capaian Kinerja menggunakan rumus di bawah ini: 

BRCK = %RCK x %CK x BTR 

Keterangan: 

BRCK = Besaran Remunerasi Capaian Kinerja 

%RCK = Persentase Remunerasi Capaikan Kinerja 

%CK = Persentase Capaian Kinerja 

BTR = Besaran Total Remunerasi 

UM memiliki pegawai dengan status Pegawai Non PNS yang terdiri dari 

Tenaga Pendidik Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS. Tenaga Pendidik 

Non PNS merupakan pegawai yang bertugas untuk memberikan pelayanan 

pendidikan dan pengajaran bagi mahasiswa UM. Sedangkan Tenaga 

Kependidikan Non PNS merupakan pegawai yang untuk memenuhi kebutuhan 

atas jabatan yang profesional dan didasarkan pada kebutuhan yang optimal, 

seperti Tenaga IT/IS, Akuntan, Auditor, Laboran dan lainnya yang disesuaikan 

dengan kebutuhan UM. 



Remunerasi merupakan pemberian kompensasi atas jasa pegawai sebagai 

tambahan penghasilan yang bersumber dari PNBP BLU. Kebijakan remunerasi 

untuk Pegawai non PNS akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan 

finansial UM, kewajaran dan proporsionalitas pada jabatan dengan status Pegawai 

Non PNS. 

UM juga menerapkan remunerasi ke-13, yaitu remunerasi yang akan 

diberikan untuk bulan ke-13, yang akan mengacu pada kebijakan pemerintah 

dalam memberikan gaji ke-13 sebagai bagian daripenghasilan PNS yang 

diamanatkan oleh kebijakan Perundang-undangan secara umum. Selain bagi 

PNS, remunerasi ke-13 juga akan diberikan kepada pegawai non PNS. Bentuk 

pemberian remunerasi ke-13 seperti halnya remunerasi bulan-bulan sebelumnya 

yang diberikan pada seluruh pengelola BLU, yakni Tenaga Pendidik, Tenaga 

Kependidikan dan Tenaga Pendidik dengan Tugas Tambahan yang telah 

ditetapkan dalam grading yang ada. 

Sedangkan kebijakan besaran remunerasi yang akan diberikan atas 

Remunerasi ke-13 mengacu pada grading yang telah ditetapkan dengan 

persentase besaran maksimal 100% akan disesuaikan dengan kemampuan 

prognosa PNBP BLU dan kebijakan lainnya pada UM di tahun berjalan. 

Sesuai dengan Undang-Undang No. maka perusahaan/lembaga wajib untuk 

memberikan uang pesangon dan jasa atas kontribusinya kepada 

perusahaan/lembaga sesuai dengan masa kerjanya. Oleh karena itu, Rektor akan 

memberikan tabungan pensiun/asuransi pensiun bagi pegawai non PNS. 

Tabungan pensiun/asuransi pensiun/asuransi pesangon ini dapat juga digunakan 

sebagai jaminan hari tua/pensiun bagi pegawai non PNS seperti halnya program 

TASPEN pada pegawai negeri sipil. Tabungan pensiun ini dapat diberikan kepada 

karyawan yang sudah memberikan kontribusi penuh bagi UM sampai batas akhir 

usia produktif kerja/sampai memasuki usia pensiun. 



Adapun besarnya nilai premi/tabungan asuransi pensiun tersebut yang 

dibayarkan kepada Pegawai BLU Non PNS adalah sebesar 3,7% dari take home 

pay yang diterima karyawan setiap bulannya. Untuk kebijakan di UM, nilai premi/ 

tabungan asuransi pensiun/pesangon akan ditanggung oleh UM (pemberi kerja) 

setiap bulannya. 

 

6.6 Ringkasan 

Setelah ditetapkannya KMK tentang pemberian remunerasi di UM, UM 

diminta menyusun petunjuk teknis untuk kemudian ditetapkan dalam Peraturan 

Rektor. Penyusunan petunjuk teknis meliputi objek remunerasi, kontrak kinerja, 

penyusunan sistem (analisa jabatan sampai dengan perhitungan besaran), 

penilaian kinerja dan mekanisme pembayaran remunerasi. Hal ini juga dijelaskan 

oleh Bapak Dwi sebagai berikut: 

“ketika sudah mendapatkan KMK selanjutnya UM diminta untuk menyusun 
petunjuk teknis. Pada saat pembuatan petunjuk teknis juga panjang waktu 
diskusi internalnya. Ada jeda waktu antara KMK remun dengan waktu 
pelaksanaannya. Karena harus melakukan penyusunan juknis. Yang 
paling berat dalam penyusunan juknis adalah bagaimana mengukur kinerja 
baik dia tendik maupun dosen” 
 

Petunjuk teknis berupa Peraturan Rektor merupakan teknik baru yang 

harus dijalankan oleh UM sebagai proses berkelanjutan setelah ditetapkannya 

KMK (New Discourses). Penyusunan teknik baru ini berhubungan dengan tahapan 

proses institusionalisasi remunerasi, hal ini tercermin dari tindakan yang orang-

orang yang menerapkannya (Dambrin et al., 2005). 

 Dalam penyusunan sistem remunerasinya, UM mengacu pada peraturan 

tukin dengan beberapa modifikasi. Salah satu modifikasi yang dilakukan adalah 

penggunaan nilai jabatan pada setiap kelas jabatan. Selain itu penilaian kinerja 

pada tukin hanya bisa mencapai 100% sedangkan pada remunerasi bisa 

mencapai 200% bagi tenaga pendidik dan 150% bagi tenaga kependidikan. 



Meskipun UM melakukan modifikasi peraturan tukin dalam sistem remunerasinya 

namun penggunaan peraturan tukin merupakan bentuk mimetic isomorphism 

(DiMaggio & Powell, 1983). Reproduksi peraturan tukin dalam sistem remunerasi 

disebabkan karena belum adanya inovasi baru yang lebih baik dari mekanisme 

tersebut. 
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BAB VII 
INTERNALISASI 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai proses pelembagaan internalisasi 

berupa implementasi remunerasi yang terjadi di UM. Dalam proses implementasi 

remunerasi terjadi pro dan kontra dari pegawai yang menjalankan kebijakan 

tersebut. Selain itu akan dipaparkan apa saja keluhan dan perubahan selama 

implementasi remunerasi. Selama 2 tahun implementasi remunerasi, penelitian ini 

akan melihat apakah kebijakan remunerasi telah dilembagakan dengan “sukses” 

oleh UM ataukah terjadi decoupling dan praktik remunerasi hanya bersifat 

seremonial. 

 

7.1 Proses Pro dan Kontra Selama Implementasi Remunerasi 

Selama hampir 2 tahun menjalankan kebijakan remunerasi, UM terus 

melakukan evaluasi terhadap sistem remunerasinya. Hal ini dikarenakan adanya 

proses dan kontra selama penerapan kebijakan tersebut. Pada saat pertama kali 

diterapkan remunerasi terjadi penolakan oleh beberapa pegawai, penyebabnya 

adalah kurangnya informasi terkait remunerasi yang diterima oleh pegawai. 

Kondisi ini dijelaskan oleh Bu Titin selaku Kabag Keuangan sebagai berikut: 

“Dulu di awal-awal pembagian remunerasi, ada beberapa orang protes 
terkait besaran remunerasi yang mereka terima. Mereka complainnya 
kesini, padahal kita dibagian keuangan hanya bertugas dalam hal 
pembayaran. Masalah penilaian dan lain-lain itu ada di atasan masing-
masing. Kita menyarankan mereka untuk bertanya ke atasan masing-
masing unit” 
 

Bu Maisyaroh selaku wakil dekan II FIP mengungkapkan hal yang kurang lebih 

sama sebagai berikut: 



“sempat terjadi protes dulu di awal-awal penerapan remunerasi, akhirnya 
kita melakukan beberapa kali sosialisasi terkait hal tersebut. Mereka-
mereka yang protes itu biasanya tidak tahu kelas jabatannya atau 
bagaimana penilaiannya. Tapi setelah kita jelaskan, ya akhirnya mereka 
sudah bisa menjalankan” 

 

Selain terkait protes karena kurangnya pemahaman pada awal penerapan 

remunerasi, sampai dengan saat ini UM masih menjalankan mekanisme 

honorarium diluar besaran remunerasi. Kondisi ini terjadi khusus pada unit pasca 

sarjana. Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga ahli yang memiliki keilmuan 

dibidang tertentu. Pada unit pasca sarjana, kegiatan pembimbingan dan pengujian 

tugas akhir (S2 dan S3) dibayarkan diluar mekanisme remunerasi. Hal ini seperti 

yang dijelaskan oleh Ibu Tutut sebagai berikut: 

“Awalnya pembimbingan tesis dan disertasi itu masuk dalam skema 
remunerasi tapi ternyata banyak profesor yang keberatan dengan itu. 
Akhirnya ya sekarang khusus untuk bimbingan tesis dan disertasi masih 
diberi honorarium. Kan namanya bimbingan tugas akhir itu perlu keahlian 
khusus apalagi jumlah pembimbingnya terbatas, jadi khusus itu masih 
pakai honorarium” 

 

Pak Wahjoedi menyampaikan alasan yang berbeda bahwa honorarium pada unit 

pascasarjana dikarenakan UM masih masa transisi perpindahan dari mekanisme 

honorarium ke mekanisme remunerasi, sehingga untuk meredam gejolak yang 

terjadi perubahan menuju mekanisme remunerasi akan dilakukan perlahan. 

Gejolak tersebut disebabkan tidak dibayarkannya kelebihan yang melebih batasan 

atas dalam mekanisme remunerasi sedangkan kebanyakan tenaga pendidik yang 

melakukan kegiatan bimbingan dan menguji melebihi batasan atas tersebut. Pak 

Wahjoedi mengungkapkan seperti berikut ini: 

“Intinya ini transisi biar tidak kaget kalau tidak diikutkan remun itu dihonor 
terpisah dari remun. Transisi itu untuk menghindari gejolaknya para 
pengajar. Remun kan ada batasan dihargai berapa selebihnya berapa 
selebihnya yang melebihi tidak dibayar lagi. Kebanyakan melebihi batasan 
atas sehingga pengajar ingin mempertahankan. Ya nanti pelan-pelan kita 
ubah” 
 

Pak Imam selaku staf ahli Wakil Rektor II juga menambahkan: 



“masalah pembimbingan tesis dan disertasi memang masih pakai 
honorarium, jadi nanti kita akan melakukan evaluasi lagi mengenai itu. 
Maunya itu nanti masuk jadi satu dalam besaran remunerasi. Tapi 
bagaimana mekanisme dan skemanya, nanti akan kita buat” 

 

Peneliti memilih informan dari 2 fakultas yang jumlah mahasiswanya 

berbeda jauh. Hal ini bertujuan untuk melihat perbedaan apa yang terjadi dengan 

jumlah mahasiswa yang berbeda. Pendapat pertama disampaikan oleh Ibu 

Maisyaroh selaku Wakil Dekan II FIP sebagai berikut: 

“Tarif yang ditetapkan dalam remun sudah cukup bagus kok. Kita 
mahasiswanya banyak tapi jumlah dosen kita juga banyak, jadi dengan 
adanya remunerasi itu distribusi kesejahteraan itu lebih merata. Kalau dulu 
kan saat honorarium, itu dikuasai oleh orang-orang tertentu. Sekarang 
karena penilaiannya jelas jadi banyak yang merasa berterima kasih dengan 
adanya remunerasi. Itu artinya mereka mengalami peningkatan dalam 
kesejahteraannya” 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Tutut sebagai berikut: 

“FPSi kan fakultas baru, dan dulu tidak mengenal yang namanya honor jadi 
ketika ada remunerasi jelas pegawai merasa sangat senang kan ada 
tambahan penghasilan. Apalagi disini dosen kita hanya 21 orang. Tarif 
yang ada sudah sangat bagus sekali bagi para pegawai disini” 

 

Dari hasil wawancara dengan 2 informan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa dalam prakteknya, ternyata besaran remunerasi tidak memiliki perbedaan 

antara fakultas dengan mahasiswa sedikit maupun fakultas dengan mahasiswa 

banyak. Kondisi ini dikarenakan penambahan jumlah mahasiswa juga diikuti 

dengan penambahan kebutuhan tenaga pendidik. Jadi semakin banyak 

mahasiswa maka jumlah tenaga pendidik juga semakin banyak pula. 

 

7.2 Perubahan Yang Terjadi Sejak Implementasi Remunerasi 

Penerapan remunerasi di UM sejak awal tahun 2015 mengakibatkan 

beberapa perubahan. Salah satu perubahan yang muncul dengan adanya 

remunerasi adalah adanya tim khusus yang bertugas menilai kinerja pegawai. 



Pembentukan tim ini ada disetiap fakultas dipimpin oleh Wakil Dekan II dan 

disetiap biro dipimpin oleh Kepala Biro. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Ibu 

Maisyaroh dalam wawancara sebagai berikut: 

 

“setiap pekerjaan dosen baik mengajar, penelitian maupun pengabdian 
diinput oleh validator ke dalam aplikasi. Nanti validator yang akan menilai 
keabsahan pekerjaan tersebut dengan didukung oleh beberapa bukti 
dukung. Validator dipilih dari tenaga dosen yang punya kapabilitas dan bisa 
dipercaya orangnya. Selanjutnya akan direview kembali di tingkat fakultas, 
karena kita punya beberapa validator. Setelah itu hasil review ini masih 
akan dinilai lagi ditingkat universitas biasanya dalam rapim bidang II. 
Disana para wadek II berkumpul dan melakukan review kembali namun 
masing-masing wadek menilai fakultas lain. Sebagai contoh saya dari FIP 
akan ditugasi menilai kembali FMIPA begitu juga dengan wadek dari 
FMIPA akan ditugasi menilai FIS begitu seterusnya” 

 

Perubahan lain yang muncul dengan adanya remunerasi adalah 

penerapan aplikasi penilaian kinerja. Aplikasi tersebut merupakan hasil 

pengembangan UM sendiri yang dibuat oleh Pusat TIK. Aplikasi tersebut 

membantu tenaga pendidik dalam mengorganisir pekerjaan yang telah mereka 

lakukan seperti pendidikan, pengajaran ,penelitian, pengabdian, penunjang dan 

absensi. Aplikasi ini dioperasikan oleh tim dari fakultas validator dan wakil dekan 

II. 

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Maisyaroh, hasil review di fakultas akan 

direview kembali pada rapat pimpinan bidang II pada tingkat universitas. Rapat 

pimpinan bidang II dihadiri oleh wakil dekan dari setiap fakultas. Tujuan dari review 

kembali untuk menjaga objektivitas penilaian kinerja karena dilakukan oleh wakil 

dekan dari fakultas lain. Hal yang sama juga berlaku untuk biro, setiap kepala biro 

menilai kembali hasil penilaian kinerja milik biro lain. 

Sejak diberlakukannya remunerasi terjadi perubahan perilaku pada tenaga 

pendidik. Tenaga pendidik lebih rajin mengajar dan melakukan penelitian. Hal ini 

seperti disampaikan oleh Ibu Maisyaroh berikut ini: 



“sejak adanya remunerasi, perubahan yang terjadi jelas dosen lebih rajin 

ngajar, absensi juga meningkat. Setiap kelebihan jam mengajar kan 

diperhitungkan sebagai sks remunerasi”  

 

Ibu Tutut juga memberikan penjelasan yang kurang lebih sama sebagai berikut: 

“sekarang dosen itu lebih rajin melakukan penelitian, paling tidak setiap 
semester mereka harus publish jurnal. Ini diluar penelitian yang sudah 
dibiayai. Jadi penelitian-penelitian yang belum ada sponsornya itu yang 
akan dikompensasikan dalam remunerasi. Ini bagus juga buat universitas 
kan penelitian juga sebagai faktor dalam mengukur akreditasi. Kalau untuk 
pengabdian masyarakat masih belum ada, karena pengabdian yang bisa 
diakui dalam remunerasi itu jika dilakukan pada sekolah laboratorium” 
 
Hasil wawancara tersebut juga didukung dengan data dari kepegawaian 

mengenai jumlah penelitian yang mengalami penambahan sejak pemberlakuan 

remunerasi di UM. Penelitian yang dilakukan tenaga pendidik mengalami kenaikan 

yang signifikan pada semester 2 tahun 2016 yaitu sejumlah 597 karya padahal di 

semester 2 tahun 2015 hanya sejumlah 59 karya. Kondisi ini mengisyaratkan 

bahwa remunerasi meningkatkan kinerja tenaga pendidik dalam hal penelitian. 

Kondisi berbeda terjadi pada tenaga kependidikan, perubahan perilaku 

belum terjadi seperti yang diharapkan dalam cita-cita penerapan remunerasi. 

Perubahan yang terjadi sejak adanya remunerasi bagi tenaga kependidikan 

adalah peningkatan jumlah kehadiran. Hal ini seperti yang disampaikan oleh 

Bapak Dwi selaku Kabag Kepegawaian sebagai berikut: 

“perubahan di tenaga kependidikan (tendik) sejak adanya remunerasi itu, 
mereka lebih rajin absensi (finger print). Kan rekap absensi mereka kita 
yang ngecek, dari situ keliatan kalau mereka itu jadi rajin masuk. Kalau 
perubahan lain sih belum keliatan ya, kan ukuran kinerjanya beda-beda 
setiap tendik” 

 

 

 

 



Hal yang sama disampaikan oleh Pak Imam sebagai berikut: 

“Dosen ada perubahan signifikan karena mereka ukuran kinerjanya jelas. 
Mereka lebih rajin mengajar, penelitian juga. Kalau tendik, masih belum 
keliatan perubahannya masih sama seperti dulu sebelum remunerasi. 
Pengukuran kinerja tendik nanti mau dievaluasi lagi. Kita masih belum tahu 
salahnya dimana tapi yang jelas nanti akan lihat lagi” 

 

Pengukuran kinerja tenaga kependidikan masih perlu dievaluasi kembali. 

Hal ini dikarenakan perubahan yang diharapkan dari cita-cita remunerasi belum 

sepenuhnya terwujud. Bantuan aplikasi seperti pada tenaga pendidik sekiranya 

juga dapat membantu pengukuran kinerja pada tenaga kependidikan. 

7.3 Ringkasan 

Pada awal penerapan remunerasi terjadi gejolak dikalangan pegawai 

dikarenakan kurangnya informasi mengenai perhitungan dan kelas jabatan 

masing-masing pegawai. UM melakukan beberapa sosialisasi untuk meredam 

gejolak yang terjadi. Sosialisasi dilakukan oleh pimpinan unit kerja di fakultas. 

Protes juga dilakukan oleh beberapa tenaga pendidik khususnya yang melakukan 

kegiatan membimbing dan menguji tugas akhir di unit pascasarjana. Sampai 

dengan 2 tahun penerapan remunerasi di UM, kegiatan membimbing dan menguji 

tugas akhir di unit pascasarjana masih dikeluarkan dari mekanisme remunerasi. 

Menurut DiMaggio & Powell (1983), proses institusionalisasi akan mendapatkan 

berbagai tekanan baik dari dalam maupun luar organisasi yang berdampak 

memperkuat atau memperlemah kelembagaan. Protes yang dilakukan pada unit 

pascasarjana merupakan bentuk tekanan dari dalam yang melemahkan 

kelembagaan. Hal ini tentu akan berdampak dalam kualitas pelayanan publik, 

remunerasi yang mulanya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik menyebabkan UM bergerak hanya sekedar untuk melakukan penyesuaian 

terhadap situasi yang terjadi. 



Setiap fakultas di UM mendapatkan besaran remunerasi yang sama, tidak 

ada perbedaan besaran bagi fakultas dengan jumlah mahasiswa lebih banyak. Hal 

ini dikarenakan setiap penambahan jumlah mahasiswa maka akan terjadi 

penambahan tenaga pendidik. Selain itu, fakultas di UM membentuk tim penilai 

kinerja yang membantu tenaga pendidik dalam mengukur kinerjanya. Tim penilai 

kinerja didukung bantuan aplikasi yang dikhususkan untuk mengorganisir 

pekerjaan tenaga pendidik. Tim penilai kinerja di tingkat fakultas akan 

mendiskusikan kembali hasil penilaiannya pada rapat pimpinan bidang II. Hal ini 

bertujuan untuk menjaga objektifitas dalam pengukuran kinerja tenaga pendidik. 

Pengukuran kinerja yang jelas dengan bantuan aplikasi turut mendukung 

perubahan perilaku pada tenaga pendidik. Tenaga pendidik lebih rajin dalam 

melakukan kegiatan mengajar dan penelitian. Perubahan dalam organisasi tidak 

hanya berasal dari luar organisasi, bisa jadi dikarenakan karena kemampuan 

organisasi dalam mengelola inovasi dan peran orang-orang yang menjalankan 

organisasi. Kemampuan UM dalam membentuk tim penilai kinerja dan 

membangun aplikasi khusus terkait remunerasi merupakan faktor yang dapat 

menguatkan kelembagaan. 

Kondisi yang berbeda justru terjadi pada tenaga kependidikan. Penilaian 

kinerja tenaga kependidikan dilakukan oleh atasan langsung tanpa adanya 

bantuan aplikasi pendukung. Perubahan yang terjadi pada tenaga kependidikan 

hanya sebatas absensi. Menurut Dambrin et al. (2007, hal 176) tanpa internalisasi, 

akan terjadi loose coupling atau decoupling dan praktik kebijakan tersebut hanya 

bersifat seremonial. Situasi yang terjadi pada tenaga kependidikan menunjukkan 

adanya decoupling dalam organisasi, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan 

teknis karena tidak adanya aplikasi yang dapat mengukur kinerja pegawai dengan 

jelas. 



96 
 

 
 
 



96 
 

 
 
 

BAB VIII 
PENUTUP 

 

8.1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pelembagaan remunerasi dengan 

menjawab bagaimana dan mengapa remunerasi diadopsi dan bagaimana itu 

dilaksanakan di Universitas Negeri Malang. Melalui studi kasus, penelitian ini 

mengumpulkan data dari dokumen, observasi dan wawancara.  

Dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Dambrin et al. 

(2007) ditemukan empat kesimpulan utama dari penelitian ini. Pertama, penetapan 

regulasi tentang remunerasi merupakan salah satu bentuk tekanan eksternal yang 

harus diterima oleh UM. Hal ini terkait konsekuensi yang harus dijalankan oleh UM 

sebagai satker BLU. Tekanan eksternal berupa regulasi merupakan bentuk paling 

umum dari coercive isomorphism (Harcourt et al., 2005). Kedua, dalam menyusun 

pertimbangan aspek remunerasi, UM melakukan benchmarking dengan 3 

universitas yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Proses benchmarking  

merupakan bentuk mimetic isomorphism yaitu meniru keberhasilan universitas lain 

dalam mengelola inovasi (Dimaggio & Powell, 1983). Ketiga, setelah 

ditetapkannya KMK tentang pemberian remunerasi di UM, UM diminta menyusun 

petunjuk teknis untuk kemudian ditetapkan dalam Peraturan Rektor. Dalam 

penyusunan sistem remunerasinya, UM mengacu pada peraturan tukin dengan 

beberapa modifikasi. Meskipun UM melakukan modifikasi peraturan tukin dalam 

sistem remunerasinya namun penggunaan peraturan tukin merupakan bentuk 

mimetic isomorphism (DiMaggio & Powell, 1983). 

Keempat, Pada awal penerapan remunerasi terjadi gejolak dikalangan 

pegawai dikarenakan kurangnya informasi mengenai perhitungan dan kelas 



jabatan masing-masing pegawai. Selain itu terdapat situasi khusus yang berlaku 

di unit pascasarjana terkait kegiatan membimbing dan menguji tugas akhir yang 

dipisahkan dari mekanisme remunerasi. Menurut DiMaggio & Powell (1983), 

proses institusionalisasi akan mendapatkan berbagai tekanan baik dari dalam 

maupun luar organisasi yang berdampak memperkuat atau memperlemah 

kelembagaan. Protes yang dilakukan pada unit pascasarjana merupakan bentuk 

tekanan dari dalam yang melemahkan kelembagaan. Dalam implementasi 

remunerasi, UM membentuk tim penilai kinerja dan membangun aplikasi khusus 

terkait remunerasi. Namun tim penilai kinerja dan aplikasi tersebut hanya 

dikhususkan dalam pengukuran kinerja tenaga pendidik. Kondisi ini yang 

menyebabkan pengukuran kinerja di tenaga kependidikan tidak terukur dengan 

baik dan perubahan yang diharapkan dari penerapan remunerasi belum berjalan 

sesuai seperti yang diharapkan. Situasi ini menunjukkan adanya decoupling dalam 

organisasi, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan teknis karena tidak adanya 

aplikasi yang dapat mengukur kinerja pegawai dengan jelas. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses institusionalisasi remunerasi di 

UM terkait dengan faktor eksternal dan internal dari organisasi. Penetapan regulasi 

tentang remunerasi merupakan salah satu bentuk tekanan eksternal yang harus 

diterima oleh UM. Ide peningkatan kualitas pelayanan publik dan diikuti wacana 

kebijakan remunerasi dan teknik penerapannya tidak berjalan linear karena UM 

menghadapi tekanan internal dari unit pascasarjana yang meminta kegiatan 

membimbing dan menguji tugas akhir dikeluarkan dari mekanisme remunerasi. 

Selain itu, tenaga kependidikan yang belum memiliki aplikasi pengukuran kinerja 

turut melemahkan proses institusionalisasi karena kinerja pasti yang bisa terukur 

hanya melalui absensi selebihnya merupakan wewenang atasan langsung. 

Penerapan remunerasi di UM perlu adanya pembenahan terkait kegiatan 

menguji dan membimbing tugas akhir di unit pascasarjana. Kegiatan tersebut 



seharusnya masuk dalam mekanisme remunerasi. Hal ini sejalan dengan cita-cita 

penerapan sistem penggajian tunggal yang dicanangkan dalam UU ASN. 

Disamping itu, UM juga perlu membangun aplikasi khusus yang dapat membantu 

pengukuran kinerja tenaga kependidikan, sehingga pengukuran kinerja tendik 

tidak hanya sebatas absensi dan wewenang atasan langsung. Saran ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Blaskova dan Blasko (2014) bahwa sistem 

remunerasi dosen dan manajerial perlu terus diperbarui. 

 

8.2 Implikasi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan implikasi bagi peneliti dan pihak-

pihak lain. 

1. Implikasi institusionalisasi remunerasi pada satuan kerja BLU pada 

umumnya. Dengan memahami institusionalisasi remunerasi dengan 

segala tekanan dan hambatan yang ada akan lebih memberikan semangat 

dalam memperbaiki penerapannya. 

2. Implikasi bagi UM dengan institusionalisasi remunerasi akan mampu 

memberikan wacana perbaikan kebijakan terkait tekanan dan perubahan 

perilaku atas penerapan remunerasi 

 

8.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Keterbatasan penelitian ini terkait waktu penelitian sehingga penggalian 

tentang remunerasi hanya terbatas pada beberapa informan. Disamping itu, 

keterbatasan keikutsertaan karena peneliti tidak terlibat langsung dalam proses 

penyusunan dan penerapan remunerasi, bisa jadi membatasi peneliti untuk 

memahami proses institusionalisasi remunerasi di UM. Namun demikian peneliti 

berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekecil apapun 

bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. 



Mengingat penelitian ini masih banyak kekurangan, maka saran untuk 

penelitian selanjutnya adalah menambahkan waktu penelitian sehingga bisa 

menggali lebih dalam tentang proses institusionalisasi remunerasi. Selain itu, 

untuk dapat memahami remunerasi dari kacamata yang berbeda, disarankan 

menggunakan alat analisis lain seperti untuk melihat perilaku pihak-pihak yang 

berperan dalam remunerasi karena remunerasi sejatinya berkaitan dengan 

kesejahteraan individu yang berdampak pada perubahan perilaku seseorang. 

 



viii 
 

 
























	Awal
	bab 1
	bab 2
	bab 3
	bab 4
	bab 5
	bab 6
	bab 7
	bab 8
	akhir

