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ABSTRAK 

 

Rendahnya daya saing perguruan tinggi tidak terlepas dari masih rendahnya mutu 

pelayanan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai lembaga publik mengemban tugas 

melakukan pelayanan publik di bidang pendidikan. Pelayanan merupakan salahsatu yang 

menjadi bahan pertimbangan bagi calon peserta didik untuk menentukan pilihannya terhadap 

perguruan tinggi mana yang akan dimasukinya. Isu strategis yang terus disampaikan oleh 

berbagai kalangan di Unesa diantaranya adalah tuntutan adanya good governance dan 

akuntabilitas publik. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis implementasi tata kelola layanan publik untuk mewujudkan good governance pada 

perguruan tinggi di Unesa. 

Target khusus penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis mengenai 

implementasi, dan kendala Unesa dalam mewujudkan good governance pada perguruan tinggi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. 

Lokasi penelitian di Unesa, informan dalam penelitian ini diantaranya senat, rektor dan 

pembantu rektor, kepala biro, dekan dan pembantu dekan, pejabat struktural, dosen, pimpinan 

unit, dan karyawan, data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis Unesa dalam implementasi tata kelola yang baik (good 

governance) dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance, yaitu: transparansi 

(transparancy), kemandirian (independence), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 

(responsibility), kesetaraan dan kewajaran (fairness). 

 

Abstract 

The general objective of this research is to develop a training package that contains the 

steps or procedures that can be followed to implement training that also functions as a tool to 

improve the quality of web-based teachers . The specific objectives of this study are as follows 

: ( a) the insistence on quality requires a deliberate process of continuous and programmed . 

That requires a high commitment to quality itself, loyalty to the institution as the 

implementation of the vision and mission of the school . ( b ) The school must implement a 

plan to change through intervention techniques given in Surabaya change and competition is 

getting tougher and faster . This intervention technique is an important and necessary as part of 

its commitment to quality . ( c ) The need for a human resource development that is teacher 

quality as a driving force of change in the application of quality culture in schools that will be 

applied and can provide insight and enlightenment for other schools . 
 

This study uses the development of elaboration of the existing model is adapted from 

the model Borg & Gall ( 2003 ) , David Hunger ( 2003 ) , Dick and Carey ( 2001 ) , Sugiono ( 
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2006 ) and Hunger ( 2003 ) . This research sites in West Surabaya SMA se ie SMA 12 

Surabaya, SMAN 13, SMAN 22 Surabaya and Surabaya . The benefits derived from this 

research is to develop a training package that contains a set of activities with a systematic work 

procedure , and can be used in-service training through the website so that it can meet the needs 

of teachers and schools in improving teacher quality . 

 

PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan institusi perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri, perlu 

mulai ditelaah secara mendalam. Hal ini menjadi penting setelah dalam praktiknya ternyata 

bermunculan tantangan baru dalam penyelenggaraan sebuah perguruan tinggi. Tantangan baru 

ini merupakan aspek-aspek yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan oleh perguruan tinggi 

negeri di Indonesia, termasuk bagaimana menumbuhkan sumber-sumber pendanaan baru yang 

produktif, pengelolaan keuangan, kebebasan lebih besar dalam merumuskan kurikulum dan hal-

hal lain yang terkait dengan bidang akademis, akuntabilitas publik dan sebagainya. 

Pemikiran-pemikiran baru mulai bermunculan mengenai bagaimana konsep 

penyelenggaraan institusi perguruan tinggi yang dianggap ideal untuk menghadapi tantangan 

baru tersebut. Konsep tersebut, apapun bentuknya, nampaknya harus memperhatikan pelibatan 

dan pemenuhan kebutuhan dari seluruh stakeholders yang terkait dengan institusi perguruan 

tinggi. Mengingat peranan ideal pendidikan tinggi bagi sebuah bangsa yang sangat vital dalam 

menghasilkan calon putra-putra terbaiknya dan memperhatikan bahwa lingkungan perguruan 

tinggi merupakan sebuah komunitas yang relatif kritis terhadap permasalahan-permasalahan 

disekitarnya (Aristo, 2005: 19). 

Adapun salah satu konsep yang saat ini sedang menjadi mainstream dalam 

penyelenggaraan perusahaan publik adalah konsep good corporate governance. Sebagaimana 

dipahami bahwa good corporate governance merujuk pada bagaimana tata kelola perusahaan 

yang baik. Menurut Aristo (2005: 28) mengemukan wacana konsep serupa untuk perguruan 

tinggi, yaitu good governance. Konsep good corporate governance sebenarnya merupakan 

turunan dari konsep tata pemerintahan yang lebih umum, yaitu good governance. 

Menurut Brojonegoro (2005: 2) menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Negeri di 

Indonesia mengalami kemunduran kualitas, kurang memberikan konstribusi pada perkembangan 

bangsa dan tertinggal dari perguruan tinggi negara lain. Selain pendanaan yang terbatas, 

penyebab utamanya adalah sistem dan organisasi pengelolaan pendidikan tinggi yang dinilai 

kurang sehat dan sentralistik. Perlu dikembangkan kebijakan dan paradigma baru pengelolaan 
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pendidikan tinggi yang berbasis otonomi dan kesehatan organisasi untuk meningkatkan daya 

saing bangsa. Perguruan tinggi harus mampu memandang dan menempatkan dirinya dalam 

perspektif yang relatif diantara berbagai perguruan tinggi lainnya di dunia. Perguruan tinggi di 

Indonesia secara umum memiliki daya saing yang masih rendah di level internasional. 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi yang dilakukan oleh senat, rektor dan pembantu rektor, kepala 

biro, dekan dan pembantu dekan, pejabat struktural, dosen, pimpinan unit, dan karyawan 

dalam penerapan tata kelola layanan publik untuk mewujudkan good governance pada 

perguruan tinggi di Unesa? 

2. Bagaimana kendala yang dialami oleh senat, rektor dan pembantu rektor, kepala biro, 

dekan dan pembantu dekan, pejabat struktural, dosen, pimpinan unit, dan karyawan 

dalam implementasi tata kelola layanan publik untuk mewujudkan good governance 

pada perguruan tinggi di Unesa?  

Untuk mengerti lebih mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan corporate 

governance, maka perlu disimak beberapa rumusan definisi. Menurut Organisation for 

Economic Cooperation and Development (OECD) (2009: 97) “Corporate governance is about 

promoting corporate fairness, transparency and accountability”. J.Wolfensohn, President of 

World Bank (2005: 12) “Corporate governance is a field in economics that investigates how 

corporation can be made more efficient by the use of institutional structures such as contracts, 

organizational designs and legislations”. Menurut Shieifer and Vishny, The Journal of Finance 

(2007: 5) “Corporate governance can be defined narrowly as the relationship of a company to 

its shareholdersor, more broadly, as its relation to society”.  

Definisi yang dikutip dari OECD memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa struktur 

corporate governance memberikan spesifikasi tentang distribusi hak dan tanggung jawab antara 

berbagai peserta dalam perusahaan, seperti direksi, manajer, pemegang saham dan anggota 

stakeholder lainnya, dan menjelaskan aturan dan prosedur tentang pengambilan keputusan dalam 

perusahaan. Dengan ini, maka corporate governance memberikan stuktur melalui tujuan 

perusahaan dapat dicapai, dan dengan cara apa pencapaian tujuan tersebut dan dengan apa 

kinerja perusahaan dapat dimonitor. 
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Corporate governance adalah sistem manajemen yang berprinsip pada kejelasan 

tanggung jawab dan tugas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Semua 

entitas yang perlu pengelolaan dan dimana stakeholder-nya menyangkut masyarakat luas, 

memerlukan good corporate governance. Oleh karena itu, sudah sejak lama perguruan tinggi di 

negara-negara maju sadar akan hal itu dan melaksanakan corporate governance di universitas 

masing-masing. Misalnya Canadian Association of University Teachers (CAUT) pada tahun 

1993 menerbitkan “governance and accountability: the report of the independent study group on 

university governance” yang merupakan rekomendasi acuan untuk universitas-universitas di 

Kanada. Di Inggris, Committee of University Chairman (CUC) mengeluarkan model pernyataan 

mengenai corporate governance yang perlu dimasukkan pada setiap laporan tahunan universitas 

dan Guide for Members of Governing Bodies of Universities and Colleges in England, Wales 

and Northern Ireland. Menurut John J.Corson dalam bukunya Governance of College and 

Universities (New York: Mc Graw Hill , 1960) misalnya memberikan definisi sebagai berikut: 

“Governance is a decision making process for making rules and regulations which govern the 

conduct of and relationship between the various members of the colleges or university 

community”. 

Selanjutnya Corson (2008:118) mengatakan bahwa dalam perguruan tinggi, kita 

menyaksikan suatu proses atau seni dimana para cendekiawan, mahasiswa, pengajar, 

administrator, dan pimpinan bergabung bersama di kolege atau universitas serta melaksanakan 

peraturan dan ketentuan yang bertujuan meminimalkan konflik, meningkatkan kerja sama, dan 

menjamin kebebasan individu tertentu. Sedangkan Milett (2006: 93) memberikan definisi 

governance seperti berikut. 

“Governance is the act of deciding what to do and how to do it within an 

organisation. Within a university governance involves decisions about the basic 

purpose or mission of the enterprise, about policies (values) to be observed and 

achieved in pursuit of the basic mission, about programs to be performed and about 

resources to be obtained and utilized. Governance also involves decisions about 

enrollment objectives, organizational arrangements, personnel standards, facility 

requirements, information needs, budget allocations, and evaluation processes”. 

 

Di Indonesia kesadaran hal itu secara implisit tersirat dari pembuatan ketentuan-ketentuan 

yang tercantum dalam undang-undang mengenai yayasan ataupun peraturan pemerintah tentang 

Badan Hukum Milik Negara dan Badan Hukum Pendidikan untuk perguruan tinggi negeri. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian implementasi tata kelola layanan publik untuk mewujudkan good governance 

pada perguruan tinggi di Unesa merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif 

yang disajikan secara deskriptif, atau dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif  kualitatif. 

Adapun subjek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah senat, rektor dan pembantu 

rektor, kepala biro, dekan dan pembantu dekan, pejabat struktural, dosen, pimpinan unit, 

karyawan. Senat, rektor dan pembantu rektor, kepala biro, dekan dan pembantu dekan, pejabat 

struktural, dosen, pimpinan unit, karyawan merupakan sumber data atau informan kunci (key 

informan) karena mereka merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab memberikan 

pelayanan publik untuk mewujudkan good governanace. 

a. Wawancara 

Peneliti melaksanakan wawancara kepada senat, rektor dan pembantu rektor, kepala biro, 

dekan dan pembantu dekan, pejabat struktural, dosen, pimpinan unit, dan karyawan.  

b. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini adalah melihat secara cermat proses atau fenomena dari 

tata kelola layanan publik untuk mewujudkan good governance pada perguruan tinggi di Unesa. 

Tentu hal ini dengan mencermati prinsip-prinsip Good Governance diantaranya: transparansi, 

kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kesetaraan dan kewajaran. Penggunaan metode 

ini diharapkan dapat memperkuat atau memperkaya data yang diperoleh. 

c. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan mempelajari dokumen yang ada 

yang sangat terkait dan menunjang dalam implementasi tata kelola layanan publik untuk 

mewujudkan good governance pada perguruan tinggi. 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah peneliti sendiri. Dari metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka instrumen yang digunakan adalah 

pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman studi dokumentasi. 

a. Pedoman Wawancara 

Dari uraian di atas maka peneliti lebih menggunakan pedoman wawancara tidak 

terstruktur karena ingin menggali sedalam mungkin terhadap apa yang terjadi di lapangan 
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sehingga akan diperoleh data atau informasi yang akurat dan hasilnya benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan. 

b. Pedoman Observasi 

Untuk format yang digunakan secara langsung tidak ada acuannya, namun dibuat secara 

alami sesuai dengan fenomena yang terjadi seperti yang dikemukakan di depan. 

c. Pedoman Studi Dokumentasi 

Pedoman studi dokumentasi merupakan upaya mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel dengan berpedoman pada catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya. 

Dalam penelitian mengenai ini menggunakan deskriptif secara naratif yaitu 

menggambarkan data dengan menguraikan secara jelas sesuai dengan keadaan yang 

sesungguhnya kemudian disusun sebuah kesimpulan. Model analisis data yang digunakan 

dengan melakukan penggabungan data yang diperoleh dari wawancara dan analisis dari 

dokumen yang mendukung mengenai kasus-kasus, atau situasi dan kondisi yang terjadi di 

lapangan, kemudian menganalisis satu persatu dengan saling mengkaitkan, menghubungkan dan 

saling mengorganisasikannya dengan pola-pola yang saling mendukung dalam implementasi tata 

kelola layanan publik untuk mewujudkan good governance pada perguruan tinggi dan pada 

akhirnya dapat diambil kesimpulan. Selain itu, analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak 

awal pengumpulan data sampai akhir pengumpulan data dan bersifat terbuka, artinya setiap hasil 

pengumpulan data masih mungkin berubah dalam arti dapat diperbaiki dan disempurnakan 

berdasarkan data yang baru masuk. 

Untuk memperoleh data yang efisien, maka dilakukan dengan penyederhanaan hasil 

perolehan data dengan model interaktif yang disusun secara terinci dan sistematis. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Matthew B. Miles dan Michael Huberman (2005: 16-20) mengatakan bahwa 

ada tiga komponen yang digambarkan ke dalam interaktif model yaitu sebagai berikut. 

a. Reduksi Data 

Data yang disusun dalam bentuk uraian direduksi, dirangkum dan dipilih yang dianggap 

penting untuk mencari polanya. Memfokuskan pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan 

atau menjawab pertanyaan penelitian. Proses reduksi data berlangsung terus menerus selama 

penelitian berlangsung. 

b. Display Data 
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Dalam penelitian ini data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif yang 

mudah dibaca atau dipahami baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks 

sebagai satu kesatuan. 

c. Kesimpulan dan Verifikasi Data 

Dalam penelitian ini diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Verifikasi 

dilakukan dengan melihat kembali reduksi data atau display data dan sudah dilakukan selama 

penelitian berlangsung, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang 

dianalisis dan tetap bersifat longgar dan terbuka. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan good governance pada perguruan tinggi dengan menggunakan beberapa 

prinsip, yaitu: transparansi (transparancy), kemandirian (independence), akuntabilitas 

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kesetaraan dan kewajaran (fairness). 

Untuk memberikan gambaran penerapan tata kelola di perguruan tinggi, dapat dikemukakan hal-

hal sebagai berikut:  

1. Transparansi (Transparency)  

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa transparansi 

Unesa yaitu sebagai berikut: 

a. Unesa telah menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat 

diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.  

b. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Unesa tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi 

ketentuan kerahasiaan universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia 

jabatan, dan hak-hak pribadi.  

c. Kebijakan Unesa telah tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku 

kepentingan. 

Hal ini sesuai dengan Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD) (2009: 89) yaitu Perguruan tinggi bertanggung jawab atas kewajiban keterbukaan 

informasi serta menyediakan informasi bagi stakeholders sehingga posisi dan pengelolaan 

perguruan tinggi dapat mencerminkan kondisi riil dan harapan terhadap perguruan tinggi di masa 

yang akan datang.  
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Pendapat peneliti mengenai pelaksanaan transparansi di Unesa adalah Transparansi, 

proses pengambilan keputusan antara lain melalui pengembangan infrastruktur informasi berupa 

intranet, knowledge management, yang merupakan sarana karyawan dalam menyampaikan 

berbagai informasi berupa tulisan, ide-ide, atau gagasan. Transparansi kepada mitra kerja dapat 

menerapkan aplikasi e-procurement dan e-tender (e-auction) dan implementasi modul pemasok 

manajemen dalam proses pengadaan barang dan jasa. Transparansi penilaian kinerja pegawai 

dengan menggunakan kompetensi assessment tools, melalui assessment online penilaian 

dilakukan secara langsung yang melibatkan pegawai yang bersangkutan, atasan langsung, rekan 

sekerja dan bawahan serta dokumen nilai kinerja individu. 

2.Kemandirian (Independency)  

Beberapa temuan  mengenai kemandirian yaitu sebagai berikut: Masing-masing unit kerja 

di Unesa telah menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh 

kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, 

sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Masing-masing unit kerja di 

Unesa telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan 

perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu 

dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.  

Hal ini sesuai dengan Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD) (2009: 124) yaitu perguruan tinggi berkaitan dengan aspek kemandirian, rektor dan 

senat memiliki pendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil. Sedangkan 

penerapan kemandirian di bidang SDM dapat dilakukan dalam penunjukan pejabat di tingkat 

tertentu. Kandidat yang terpilih (short listed candidates) ditentukan melalui job tender, sidang 

jabatan dan assessment tools melalui assessment center, dengan memperhatikan hasil nilai 

kinerja individu, assessment online dan assessment center. 

Pendapat peneliti mengenai pelaksanaan kemandirian di Unesa adalah rektor dan senat 

memiliki pendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil. Sedangkan penerapan 

kemandirian di bidang SDM dapat dilakukan dalam penunjukan pejabat di tingkat tertentu.  

3. Akuntabilitas (Accountability) 

Dengan demikian ada beberapa temuan dalam implementasi akuntabilitas diantaranya 

sebagai berikut: 
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a. Unesa telah menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing unit organisasi 

dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, indikator kinerja utama.  

b. Unesa meyakini bahwa semua organisasi universitas dan semua dosen dan karyawan 

mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam 

pelaksanaan good governance.  

c. Unesa telah memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam 

pengelolaan universitas baik dari segi akademik (Pusat Penjaminan Mutu/PPM) maupun 

keuangan (Satuan Pengawasan Internal/SPI). 

d. Unesa memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran yang konsisten dengan nilai-nilai 

universitas, indikator kinerja utama universitas, serta memiliki sistem penghargaan dan 

sanksi (reward and punishment system).  

e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dosen dan karyawan harus 

berpegang pada peraturan akademik yang telah disepakati.  

Hal ini sesuai dengan Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD) (2009: 166) yaitu perguruan tinggi berkaitan dengan akuntabilitas Untuk menjunjung 

tinggi akuntabilitas, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban semua 

unit dalam organisasi, sehingga pengelolaan lembaga terlaksana secara efektif. 

Pendapat peneliti mengenai pelaksanaan akuntabilitas di Unesa adalah aspek 

akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan sidang senat merupakan sarana rektor untuk 

mempertanggungjawabkan laporan keuangan tahunan lembaga, sementara itu penyampaian 

laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan kepada publik dilaksanakan melalui media massa 

(media cetak) yang memiliki jangkauan luas. Selanjutnya aspek akuntabilitas dalam SDM 

Berkaitan dengan upaya meningkatkan kinerja SDM, diterapkan sistem reward dan punishment 

kepada karyawan yang dikaitkan dengan kebijakan kompensasi yang berlaku di internal 

perguruan tinggi. 

4. Pertanggungjawaban (Responsibility)  

Aspek pertanggungjawaban dalam penyampaian laporan keuangan sidang senat 

merupakan sarana rektor untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan tahunan dan laporan 

tersebut telah disetujui oleh senat. Selain itu, laporan-laporan rektor kepada senat mengenai 

rencana anggaran tahunan periode berjalan serta pembahasan rutin antara rektor dan senat 

mengenai evaluasi performasi keuangan triwulanan dan tahunan. Ini merupakan bentuk-bentuk 
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penerapan good governance. Sementara itu, penyampaian laporan keuangan tahunan dan tengah 

tahunan kepada publik dilaksanakan melalui media massa (media cetak) yang memiliki jangkauan 

luas. Tahun 2015 Unesa telah meraih status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang artinya 

penggunaan keuangan Unesa tidak berpotensi adanya korupsi. Ini merupakan apresiasi yang 

sangat luat biasa dalam hal pertanggungjawaban yang sebelumnya menyandang status WDP 

(Wajar Dengan Pengecualian). 

Tidak terdapat kendala pertanggungjawaban yang berarti dalam implementasi tata kelola 

layanan publik untuk mewujudkan good governance yang dialami oleh senat, rektor dan pembantu 

rektor, kepala biro, dekan dan pembantu dekan, pejabat struktural, dosen, pimpinan unit, karyawan 

Unesa. 

 Hal ini sesuai dengan Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD) (2009: 210) universitas harus mengutamakan kesesuaian di dalam pengelolaan 

perguruan tingginya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

institusi yang sehat dan berkualitas.  

Pendapat peneliti mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban di Unesa yaitu perguruan 

tinggi berkaitan dengan akuntabilitas pertanggungjawaban dalam SDM berkaitan dengan upaya 

meningkatkan kinerja SDM, diterapkan sistem reward dan punishment kepada dosen dan 

karyawan yang dikaitkan dengan kebijakan kompensasi yang berlaku di internal Unesa. Unesa 

telah mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap 

masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka 

panjang dan mendapat pengakuan sebagai perguruan tinggi yang berkualitas. Unesa telah 

berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, anggaran dasar dan peraturan universitas. Unesa telah melaksanakan tanggung jawab 

sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di 

sekitar kampus dengan membuat perencanaan dan pelaksanaaan kampus yang ramah lingkungan 

atau eco campus, dan menjadi juara 1 piala Wali Kota Surabaya sebagai eco campus 2015. 

5.Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness )  

Dalam hal menjamin kewajaran harga dalam proses pengadaan barang dan jasa, Unesa 

menyediakan layanan lelang elektronik untuk penjualan dan pengadaan barang antar perusahaan 

atau organisasi yang bernama e-auction sebagai pondasi awal terbentuknya e-procurement. Sesuai 

Kepres No10/2012 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, prinsip-prinsip dalam procurement 
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adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil serta akuntabel. Melalui e-auction 

menciptakan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan lelang. Dalam melaksanakan 

kegiatannya, Unesa senantiasa memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan berdasarkan 

asas kesetaraan dan kewajaran.  

Tidak terdapat kendala kesetaraan dan kewajaran yang berarti dalam implementasi tata 

kelola layanan publik untuk mewujudkan good governance yang dialami oleh senat, rektor dan 

pembantu rektor, kepala biro, dekan dan pembantu dekan, pejabat struktural, dosen, pimpinan 

unit, karyawan Unesa. 

Hal ini sesuai dengan Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD) (2009: 230)  mengenai kesetaraan dan kewajaran untuk memenuhi aspek kesetaraan dan 

kewajaran dalam penyampaian informasi, perguruan tinggi dapat menerapkan equal treatment 

kepada seluruh civitas akademika. Dalam menjamin kewajaran harga dalam proses pengadaan 

barang dan jasa, perguruan tinggi menyediakan layanan lelang elektronik untuk penjualan dan 

pengadaan barang antar perusahaan atau organisasi yang bernama e-auction sebagai pondasi 

awal terbentuknya e-procurement.  

Pendapat peneliti mengenai pelaksanaan kesetaraan dan kewajaran di Unesa yaitu Unesa 

telah memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan 

menyampaikan pendapat bagi kepentingan universitas serta membuka akses terhadap informasi 

sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Unesa telah 

memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan 

manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada universitas. Unesa memberikan kesempatan yang 

sama dalam penerimaan dosen dan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara 

profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik.  

   

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Transparansi (Transparency) 

a. Unesa telah menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan 

dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai 

dengan haknya.  
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b. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Unesa tidak mengurangi kewajiban untuk 

memenuhi ketentuan kerahasiaan universitas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.  

c. Kebijakan Unesa telah tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan. 

2. Kemandirian (Independency) 

a. Masing-masing unit kerja di Unesa telah menghindari terjadinya dominasi oleh pihak 

manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan 

kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan 

dapat dilakukan secara obyektif.  

b. Masing-masing unit kerja di Unesa telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai 

dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling 

mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain 

sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.  

3. Akuntabilitas (Accountability) 

a. Unesa telah menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing unit 

organisasi dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, indikator 

kinerja utama universitas.  

b. Unesa meyakini bahwa semua organisasi universitas dan semua dosen dan karyawan 

mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam 

pelaksanaan good governance.  

c. Unesa telah memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam 

pengelolaan universitas baik dari segi akademik maupun keuangan.  

d. Unesa memiliki ukuran kinerja untuk semua jeajaran yang konsisten dengan nilai-

nilai universitas, indikator kinerja utama universitas, serta memiliki sistem 

penghargaan dan sanksi (reward and punishmenrt system).  

e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dosen dan karyawan harus 

berpegang pada peraturan akademik yang telah disepakati.  

4. Pertanggungjawaban (Responsibility) 

a. penyampaian laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan kepada publik 

dilaksanakan melalui media massa (media cetak) yang memiliki jangkauan luas. 
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Tahun 2015 Unesa telah meraih status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang 

artinya penggunaan keuangan Unesa tidak berpotensi adanya korupsi. Ini merupakan 

apresiasi yang sangat luat biasa dalam hal pertanggungjawaban, dan sebelumnya 

menyandang status WDP (Wajar Dengan Pengecualian). 

b.  Aspek pertanggungjawaban dalam SDM berkaitan dengan upaya meningkatkan 

kinerja SDM, diterapkan sistem reward dan punishment kepada dosen dan karyawan 

yang dikaitkan dengan kebijakan kompensasi yang berlaku di internal Unesa.  

c. Unesa telah melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap 

masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar kampus dengan membuat 

perencanaan dan pelaksanaaan kampus yang ramah lingkungan atau eco campus, dan 

menjadi juara 1 piala Wali Kota Surabaya sebagai eco campus 2015. 

5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness ) 

a. Hubungan dengan dosen dan karyawan juga terus dijaga, yaitu dengan menghindari 

praktek diskriminasi, antara lain menghormati hak asasi dosen dan karyawan, 

memberi kesempatan yang sama tanpa membedakan umur, suku, ras, agama dan 

jenis kelamin, memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang berharga melalui 

sarana sistem knowledge based management.  

b. Dalam menjamin kewajaran dalam pelaksanaan dan sistem remunerasi, perlu 

ditetapkan mekanisme yang berkaitan dengan penetapan reward dan punishment 

bagi semua dosen dan karyawan. Selain itu, Unesa dapat secara berkala mengadakan 

survei mengenai tingkat remunerasi pada perguruan tinggi lain sebagai bahan 

evaluasi remunerasi bagi dosen dan karyawan.  

c. Dalam menjamin kewajaran harga dalam proses pengadaan barang dan jasa, Unesa 

menyediakan layanan lelang elektronik untuk penjualan dan pengadaan barang antar 

perusahaan atau organisasi yang bernama e-auction sebagai pondasi awal 

terbentuknya e-procurement. Melalui e-auction menciptakan transparansi, 

akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan lelang. Dalam melaksanakan kegiatannya, 

Unesa senantiasa memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan berdasarkan 

asas kesetaraan dan kewajaran.  

d. Unesa telah memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk 

memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan universitas 
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serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam 

lingkup kedudukan masing-masing.  

e. Unesa telah memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku 

kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada 

universitas. Unesa memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan dosen dan 

karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa 

membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik. 
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