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PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PENYELENGGARAAAN DAN 
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BERBASIS PELAYANAN 

Oleh Dr. I Nyoman Gede Remaja, S.H., M.H.3 
 

Abstrak: Dalam era globalisasi yang ditandai dengan persaingan yang makin ketat dan kompetitif, setiap Perguruan 
Tinggi Swasta harus selalu berbenah dan terbuka terhadap segala perkembangan yang terjadi, baik berkaitan dengan 
aturan (Peraturan Perundang-undangan) maupun tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan pendidikan yang 
lebih bermutu. Untuk mampu mewujudkan tata kelola dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi yang 
berbasis pada pelayanan, maka pimpinan penyelenggara dan pengelola Perguruan Tinggi harus mampu menerapkan 
prinsip-prinsip Good Governance dalam menyelenggaraan dan mengelola Perguruan Tinggi. Good Governance dalam 
Perguruan Tinggi Swasta dimaknai sebagai kekuasaan tidak semata-mata dimiliki dan menjadi urusan Pimpinan 
Perguruan Tinggi atau Pengurus Yayasan,  tetapi bagaimana fungsi tersebut dilaksanakan secara bersama-sama 
antara Yayasan, Perguruan Tinggi, dan semua komponen yang ada dalam Perguruan Tinggi tersebut, dengan 
berpegang pada 8 (delapan) prinsip, yaitu: partisipasi, adanya aturan hukum (rule of law), transparansi yang dibangun 
atas dasar kebebasan arus informasi, adanya ketanggapan (responsiveness), orientasi pada consensus, adanya 
kesetaraan (equity), efektifitas dan efisiensi, dan akuntabilitas. 

 
Kata kunci: Tata kelola, good governance, dan perguruan tinggi swasta. 

 

Pendahuluan 

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggaraan Perguruan Tinggi, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(yang selanjutnya ditulis Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015). Perguruan Tinggi sebagai sebuah 

lembaga yang mencetak generasi muda yang berkualitas diharapkan selalu berbenah dan 

mengikuti setiap perkembangan yang ada dalam ranah ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. 

Perguruan Tinggi yang menutup diri dan tidak peka akan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan informasi lambat laun akan tergilas oleh waktu, yang pada akhirnya tidak mampu 

menjalankan perannya untuk mencetak generasi muda yang berkualitas dan kompetitif.  

Dalam kerangka menciptakan dan menumbuhkembangkan Perguruan Tinggi yang mampu 

melahirkan lulusan berkualitas dan kompetitif, pemerintah telah banyak membuat regulasi agar 

dapat dijadikan pedoman oleh para Pengelola Perguruan Tinggi. Regulasi tersebut telah 

dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya: 

                                                           
3 Dr. I Nyoman Gede Remaja, S.H., M.H. adalah staf edukatif pada Fakultas Hukum (FH) 

Universitas Panji Sakti (Unipas) Singaraja. 
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1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.  

Undang-Undang ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-4 yaitu “… mencerdaskan kehidupan 

bangsa….” Dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah mengusahakan 

dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam berbangsa. Sistem 

pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 

peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi 

tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga 

perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. 

Kesemua hal tersebut di atas, dituangkan dalam dasar menimbang dari UU RI No. 20 Tahun 

2003. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Pendidikan Tinggi ini digunakan 

sebagai dasar dan agar ada kepastian hukum untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan 

tinggi, sehingga mampu meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di 

segala bidang. Pendidikan Tinggi diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan 

kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk 

kepentingan bangsa. Karena itu, penataan pendidikan tinggi harus dilakukan secara terencana, 

terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis. 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

Peraturan Pemerintah ini dibuat dan diundangkan dalam kerangka melaksanakan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 

khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8), 

Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), Pasal 68. Peraturan Pemerintah ini dirancang dan 
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ditetapkan untuk mengatur tugas dan wewenang serta pelaksanaan tugas negara. Tugas 

Negara dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah menjamin mutu Pendidikan Tinggi 

sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat. Sedangkan tugas negara dalam 

pengelolaan Perguruan Tinggi adalah menjamin agar otonomi Perguruan Tinggi dapat 

diwujudkan. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  

Permenristekdikti ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 

54 ayat (1) huruf a UU RI No. 12 Tahun 2012. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah 

satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional 

Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1 angka 1 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 

Permenristekdikti ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (8) UU RI No. 12 

Tahun 2012, berkaitan dengan sistem evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara 

berkala. Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang bertujuan: 

a. Menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kreteria yang 

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

b. Menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik  bidang 

akademik maupun non akademik untuk melindungi mahasiswa dan masyarakat 

Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

Permenristekdikti ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU RI No. 12 Tahun 

2012 berkaitan dengan kewajiban menteri untuk menetapkan Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi dan Pasal 54 ayat (8) UU RI No. 12 Tahun 2012 berkaitan dengan sistem 
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evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara berkala. Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara 

berencana dan berkelanjutan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 

Permenristekdikti ini. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri dari: 

a. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan 

tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan 

penyelenggaraaan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 

b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk 

menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. 

Adanya regulasi dan tuntutan yang begitu besar, maka diperlukan tata kelola Perguruan 

Tinggi yang baik dan mampu kompetitif untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bermutu 

tinggi. Tidak saatnya lagi Perguruan Tinggi khususnya Perguruan Tinggi Swasta berpangku tangan 

atau diam, tidak merespon perkembangan yang ada. Tidak saatnya lagi Perguruan Tinggi Swasta 

melakukan tata kelola Perguruan Tinggi secara konvensional tanpa memperhatikan perkembangan 

teknologi dan informasi yang berkembang.  

Pengertian Good Governance  

Good Governance yang diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 

umumnya digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Good Governance yang 

berasal dari istilah governance merupakan paradigma baru dalam bidang administrasi negara dan 

oleh beberapa cendekiawan kontemporer digunakan sebagai pengganti istilah administrasi negara. 

Governance sendiri diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses 

diimplementasikan dan tidak diimplementasikannya keputusan tersebut.  

Good Governance dari sisi sejarahnya pertama kali diperkenalkan oleh lembaga donor 

internasional, yaitu Bank Dunia (World Bank), United Nations Development Program  (UNDP), dan 

Asian Development Bank ( ADB). Good Governance digunakan sebagai syarat bagi lembaga 

pendonor untuk menyalurkan bantuannya kepada negara yang membutuhkan. Asas ini kemudian 
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dikembangkan oleh beberapa pakar di beberapa negara berkembang, termasuk Negara Indonesia 

(Dwiyanto, 2006). 

Good Governance  bisa tercapai apabila terdapat hubungan yang sinergis di antara Negara, 

Sektor Swasta, dan Masyarakat. Menurut United Nation Development Program (UNDP), good 

governance memiliki 8 (delapan) prinsip (Dwiyanto, 2006), yaitu: 

a. Partisipasi; bahwa setiap warganegara baik langsung maupun melalui perwakilan, mempunyai 

suara dalam pembuatan keputusan dalam pemerintahan. 

b. Aturan hukum (rule of law); kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, 

terutama untuk hak asasi manusia. 

c. Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi; informasi dapat diperoleh 

oleh mereka yang membutuhkan serta dapat dipahami dan dimonitor. 

d. Ketanggapan (responsiveness); yang berarti bahwa berbagai lembaga dan prosedur-prosedur 

harus berupaya untuk melayani setiap stakeholder dengan baik dan aspiratif. 

e. Orientasi pada consensus; Governance yang baik menjadi perantara kepentingan-kepentingan 

yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas. 

f. Kesetaraan (equity); semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk 

meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya. 

g. Efektivitas dan efisiensi; penggunaan sumber daya  secara berhasil guna dan berdaya guna. 

h. Akuntabilitas; pertanggungjawaban yang baik 

Good Governance  dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

Walaupun Good Governance  umumnya digunakan dalam pemerintahan negara tetapi asas-

asas yang terkandung dalam Good Governance baik juga digunakan dalam penyelenggaraan dan 

pengelolaan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi sebagai sebuah organisasi atau lembaga yang 

menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di dalamnya ada struktur organisasi yang dapat diibaratkan 

sebagai pemerintah dalam instansi negara. Good Governance dalam Perguruan Tinggi Swasta 

dimaknai sebagai kekuasaan tidak semata-mata dimiliki dan menjadi urusan Pimpinan Perguruan 

Tinggi atau Pengurus Yayasan,  tetapi bagaimana fungsi tersebut dilaksanakan secara bersama-
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sama antara Yayasan, Perguruan Tinggi, dan semua komponen yang ada dalam Perguruan Tinggi 

tersebut.   

Dalam tata kelola Perguruan Tinggi Swasta ada 2 (dua) lembaga yang berperan penting, 

yaitu Yayasan sebagai Penyelenggara Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi Swasta sebagai 

Pengelola Perguruan Tinggi yang meliputi bidang akademik dan non-akademik. Bidang akademik, 

yaitu menetapkan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Bidang non-akademik, yaitu menetapkan norma dan kebijakan 

operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana-

prasarana, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat 3 PP No. 4 Tahun 2014. Kedua lembaga 

ini harus bersinergi dalam melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi sesuai dengan wewenang, 

tugas, dan fungsinya masing-masing. 

Dalam organisasi Yayasan ada pengurus yang minimal ada Ketua, Sekretaris, dan 

Bendahara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang 

Yayasan. Pengurus ini berfungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan di yayasan. Sedangkan 

dalam Perguruan Tinggi ada Pimpinan Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pemerintah dalam 

pengelolaan Perguruan Tinggi. Mereka sebagai pengendali dan bertanggungjawab dalam 

penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi sepatutnya juga melaksanakan asas-asas 

Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahannya. 

Penerapan Good Governance dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi, 

utamanya dalam pelayanan pendidikan kepada masyarakat, dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Partisipasi.  

Partisipasi merupakan wujud dari kebersamaan dalam penyelenggaraan dan 

pengelolaan Perguruan Tinggi. Kebersamaan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan 

kerjasama yang baik antara pihak Yayasan dan Perguruan Tinggi tetapi bagaimana seluruh 

civitas yang ada dalam Perguruan Tinggi tersebut dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

dan pengelolaan Perguruan Tinggi, melalui sistem perwakilan atau langsung.  
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Umumnya dalam suatu Perguruan Tinggi ada Senat Universitas sebagai lembaga formal 

yang mewakili civitas akademika, ada juga Forum Dosen atau Forum Pegawai sebagai wadah 

informal untuk bisa menyalurkan aspirasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan 

Perguruan Tinggi. Pihak penyelenggara dan pengelola Perguruan Tinggi hendaknya 

memanfaatkan dan menyediakan ruang yang baik dan adil kepada Senat Universitas dan 

lembaga-lembaga atau forum-forum informal yang ada di Perguruan Tinggi, sehingga semua 

sivitas akademika dalam Perguruan Tinggi dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan 

pengelolaan Perguruan Tinggi.  

Ketika semua pihak dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan 

Perguruan Tinggi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, maka akan timbul suasana 

yang nyaman dan kondusif, karena semua civitas merasa memiliki terhadap Perguruan Tinggi. 

Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan Perguruan Tinggi, baik kepada civitas 

akademika maupun masyarakat umum. 

2. Aturan hukum (rule of law).  

Aturan Hukum dimaknai sebagai aturan yang ada di Perguruan Tinggi yang digunakan 

sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi. Dalam 

Perguruan Tinggi ada Statuta Perguruan Tinggi yang merupakan peraturan dasar Pengelolaan 

Perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur 

operasional di Perguruan Tinggi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 16 PP No. 4 

Tahun 2014. Tata Kelola Perguruan Tinggi Tinggi Swasta  yang diselenggarakan oleh Yayasan 

dan dikelola oleh Perguruan Tinggi haruslah berdasarkan Statuta Perguruan Tinggi. Aturan 

Hukum dalam bentuk statuta ini memberikan kepastian hukum terhadap bagaimana Perguruan 

Tinggi tersebut dilaksanakan dan memberikan jalan keluar ketika terjadi perselisihan dalam 

penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi. Semua Perguruan Tinggi, baik Negeri 

maupun Swasta wajib memiliki Statuta, hal ini diamanatkan dalam Pasal 60 ayat (5) UU RI No. 

12 Tahun 2012. 

Statuta merupakan peraturan dasar, sehingga semua peraturan yang dibuat di 

bawahnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan statuta. Sehingga dalam praktik 
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penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi juga harus sesuai dan berpedoman pada 

statuta Perguruan Tinggi. Hal ini akan memberikan kepastian hukum terhadap pelayanan 

pendidikan yang diberikan oleh Perguruan Tinggi tersebut. Namun, statuta yang ada harus 

selalu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang selalu mengalami 

perkembangan. 

3. Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. 

Hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: 

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. 

 
Pihak penyelenggara dan pengelola Perguruan Tinggi  wajib melakukan keterbukaan 

informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi, 

sehingga informasi tersebut dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan serta dapat 

dipahami dan dimonitor. Perguruan Tinggi harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan 

bermutu kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan mampu mengelola dana 

secara mandiri dengan berpegang pada prinsip transparansi. Penerapan prinsip transparansi 

ini akan memudahkan pihak Perguruan Tinggi untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk 

penggunaan anggaran, sehingga prinsip akuntabilitas pun akan terpenuhi. Karena pendanaan 

Perguruan Tinggi Swasta umumnya berasal dari mahasiswa ataupun pihak ketiga, sehingga 

harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Prinsip transparansi tidak hanya berkaitan 

dengan penggunaan anggaran tetapi juga berkaitan dengan proses pelayanan yang diberikan 

oleh Perguruan Tinggi. 

4. Ketanggapan (responsiveness). 

Ketanggapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi diartikan 

sebagai kemauan, kecepatan, dan ketepatan dalam merespon setiap peluang, perubahan, 
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keluhan yang ada dalam pelayanan pendidikan. Pihak penyelenggara dan pengelola 

Perguruan Tinggi harus peka terhadap setiap permasalahan yang terjadi dan cepat 

mencarikan solusi, sehingga tidak mengganggu proses pelayanan kepada mahasiswa dan 

masyarakat. Ketanggapan juga diartikan kecepatan dalam merespon setiap perubahan 

regulasi yang ada berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi, 

sehingga Perguruan Tinggi tersebut selalu dapat bersaing dengan Perguruan Tinggi yang lain. 

5. Orientasi pada consensus.  

Governance yang baik menjadi perantara kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk 

memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas. Dalam setiap organisasi apalagi 

sebuah Perguruan Tinggi, pasti ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat secara bersama, 

baik antara pihak penyelenggara (yayasan) dengan pengelola (Perguruan Tinggi) maupun 

antara pimpinan dalam Perguruan Tinggi yang di dalamnya ada pihak Rektorat dan Fakultas, 

baik yang tertuang dalam suatu peraturan maupun keputusan-keputusan ataupun hasil rapat 

lainnya. Hendaknya kesepakatan-kesepakatan tersebut dijadikan pedoman dan dijalankan 

dalam kerangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada mahasiswa dan masyarakat.  

6. Kesetaraan (equity). 

Kesetaraan berasal dari kata setara, yang artinya sederajat atau sama tingkatan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesetaraan diartikan adanya tingkatan yang 

sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu dengan 

yang lain (Moeliono et al., 2008).  

Pada Perguruan Tinggi Swasta ada 2 (dua) pihak yang berperan penting dalam 

penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi, yaitu Yayasan yang di dalamnya ada 

pengurus yayasan dan Perguruan Tinggi yang di dalamnya ada pimpinan Perguruan Tinggi 

dan Senat Perguruan Tinggi. Pihak yayasan selaku penyelenggara Perguruan Tinggi, 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UU RI No. 12 Tahun 2012 bahwa “Perguruan 

Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan 

dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat,” yang selanjutnya juga dinyatakan dalam Pasal 1 

angka 6 PP No. 4 Tahun 2014. Masyarakat yang dimaksudkan dalam pasal tersebut 
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dilembagakan dalam bentuk yayasan berbadan hukum. Yayasan sebagai Badan 

Penyelenggara dipertegas dalam Pasal 1 angka 19 PP No. 4 Tahun 2014 yang menyatakan 

“Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”   Sedangkan Perguruan Tinggi adalah 

satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal 1 angka 4 PP No. 4 tahun 2014. Perguruan Tinggi berfungsi untuk melakukan 

pengelolaan Perguruan Tinggi yang memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya 

sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal 22 ayat (1) PP No. 4 Tahun 2014. Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi: (1) 

otonomi di bidang akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta 

pelaksanaan: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (2) otonomi di 

bidang non akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta 

pelaksanaan: organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana, 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (3) PP No. 4 Tahun 2014. Dalam Perguruan 

Tinggi Swasta, otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi diatur oleh Badan Penyelenggara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal 26 PP No. 4 Tahun 2014 

Berdasarkan uraian di atas, maka kedua lembaga tersebut, yaitu Yayasan dan 

Perguruan Tinggi memiliki kewenangan, tugas dan fungsi yang berbeda tetapi harus bersinergi 

dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam kerangka memberikan 

pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Dalam menjalankan kewenangan, tugas dan 

fungsinya tersebut harus ada kesetaraan posisi antara keduanya tanpa salah satu merasa 

lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, sehingga pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi 

masing-masing akan berjalan dengan baik dan bersinergi antara keduanya.  

7. Efektivitas dan efisiensi: penggunaan sumber-sumber secara berhasil guna dan berdaya 

guna. 

Yayasan selaku Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta memiliki aset-aset 

yayasan berupa: sarana-prasarana, sumber daya manusia, dan keuangan, yang sangat 
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diperlukan dalam menyelenggarakan suatu Perguruan Tinggi. Pemanfaatan aset ini jika tidak 

dilakukan dengan baik akan memberikan dampak buruk terhadap kinerja suatu Perguruan 

Tinggi. Untuk itu Yayasan sebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi perlu membuat 

sistem pengelolaan aset yang mengacu kepada prinsip efektivitas dan efisiensi. Efektivitas 

diartikan sebagai pemanfaatan sarana-prasarana, sumber daya manusia dan keuangan yang 

ada secara efektif dengan perencanaan terlebih dahulu, sehingga menghasilkan sejumlah 

barang atau jasa yang diharapkan (berhasil guna). Sedangkan efisiensi diartikan sebagai 

penggunaan sarana-prasarana, sumber daya manusia dan keuangan dengan cara yang tepat, 

sehingga memberikan manfaat terhadap pelaksanaan fungsi Perguruan Tinggi dalam 

memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat (berdaya guna). 

Dalam Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan (masyarakat), 

maka penyediaan sarana-prasarana, sumber daya manusia, dan keuangan harus diusahakan 

sendiri, dengan tidak menutup kemungkinan adanya bantuan dari pihak lain, seperti 

pemerintah, pihak swasta lain maupun perorangan yang tidak mengikat. Karena kewajiban 

untuk mengusahakan sendiri, maka penggunaan dan pemanfatan aset tersebut harus 

dilakukan secara efektif dan efesien.   

8. Akuntabilitas: pertanggungjawaban yang baik. 

Menurut United Nations Development Program (UNDP), akuntabilitas diartikan sebagai 

evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi agar dapat 

dipertanggungjawabkan dan sebagai umpan-balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat 

meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Dalam konteks 

penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi, prinsip akuntabilitas ini sangat penting.  

Akuntabilitas berkaitan dengan aset, yaitu sarana-prasarana, sumber daya manusia dan 

keuangan/anggaran menjadi tanggungjawab yayasan selaku Badan Penyelenggara Perguruan 

Tinggi. Agar prinsip ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka yayasan perlu membangun 

sistem pengawasan yang baik, misalnya: dengan mengadakan badan audit internal dan secara 

berkala melakukan audit eksternal terhadap semua aset yang dimiliki oleh yayasan. Sehingga 
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pertanggungjawaban publik terhadap semua aset yang dimiliki oleh yayasan dapat dilakukan 

dengan baik.  

Sedangkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi menjadi tanggungjawab Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi harus 

mampu mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mendukung 

pertanggungjawaban ini, Perguruan Tinggi perlu  membangun sistem pengawasan dan 

penjaminan mutu yang baik serta selalu mengikuti perkembangan aturan yang berkaitan 

dengan pendidikan tinggi. Dalam hal penjaminan mutu, pemerintah telah mengeluarkan  

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi adalah “kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi 

secara berencana dan berkelanjutan.” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 

Peraturan Menteri ini. Sistem penjaminan mutu ini dibagi 2 (dua), yaitu: 

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yaitu “kegiatan sistemik penjaminan mutu 

pendidikan tinggi oleh setiap Perguruan Tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan 

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan” 

(Pasal 1 angka 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016). 

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), yaitu “kegiatan penilaian melalui akreditasi 

untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan 

tinggi” (Pasal 1 angka 4 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016). 

Untuk mencapai mutu pendidikan yang baik sehingga Perguruan Tinggi tersebut mampu 

menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan maka sistem penjaminan 

mutu tersebut harus dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi termasuk Perguruan Tinggi Swasta. 

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dapat dilakukan setiap saat oleh Lembaga Penjamin 

Mutu Internal,  baik yang ada pada tingkatan Universitas maupun Program Studi. Sedangkan 

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dilakukan secara periodik (setiap lima tahun) oleh Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).  
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Perguruan Tinggi yang mampu menerapkan prinsip akuntabiltas dalam tata kelola 

penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tingginya akan dapat meningkatkan tingkat 

kepercayaan masyarakat akan Perguruan Tinggi tersebut, sehingga minat masyarakat untuk 

mendapat pelayanan pendidikan di Perguruan Tinggi tersebut akan makin besar. Namun 

sebaliknya, ketika prinsip ini tidak diterapkan maka Perguruan Tinggi tersebut akan kehilangan 

kepercayaan tidak hanya masyarakat tetapi juga civitas akademika yang ada dalam Perguruan 

Tinggi tersebut, sehingga proses pelayanan pendidikan yang diberikan oleh Perguruan Tinggi 

akan terganggu.  

Simpulan 

Untuk mampu mewujudkan tata kelola dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan 

Tinggi yang berbasis pada pelayanan, maka pimpinan penyelenggara dan pengelola Perguruan 

Tinggi harus mampu menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam menyelenggaraan dan 

mengelola Perguruan Tinggi. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu: 

1. Partisipasi; kebersamaan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi. 

2. Aturan hukum (rule of law); adanya pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan 

Perguruan Tinggi, berupa Statuta Perguruan Tinggi. 

3. Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi; wajib melakukan 

keterbukaan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan 

Tinggi, sehingga informasi tersebut dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan serta 

dapat dipahami dan dimonitor. 

4. Ketanggapan (responsiveness); yang berarti kemauan, kecepatan dan ketepatan dalam 

merespon setiap peluang, perubahan, keluhan yang ada dalam pelayanan pendidikan. 

5. Orientasi pada consensus; kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat agar dijadikan 

pedoman dan dijalankan dalam kerangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

mahasiswa dan masyarakat. 

6. Kesetaraan (equity); dalam menjalankan kewenangan, tugas dan fungsinya, antara Badan 

Penyelenggara (yayasan) dan Perguruan Tinggi harus ada kesetaraan posisi antara keduanya 
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tanpa salah satu merasa lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, sehingga pelaksanaan 

kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing akan berjalan dengan baik dan bersinergi 

antara keduanya.  

7. Efektifitas dan efisiensi; penggunaan dan pemanfaatan aset harus dilakukan secara berhasil 

guna (efektif) dan berdaya guna (efesien). 

8. Akuntabilitas; tata kelola penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi harus dapat 

dipertanggungjawaban dengan baik 
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