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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

Sebelum memaparkan fokus pendekatan dan teori yang akan dipakai, peneliti terlebih 

dahulu  menguraikan sistematika tinjauan teoritik dan pendekatan-pendekatan yang akan 

disajikan dalam rumusan masalah yang juga tergambar pada kerangka pikir, peneliti akan 

menelaah berbagai opini, paradigma, dan teori-teori yang dapat dijelaskan pada uraian bab 

ini. 

 

2.1.   Konsep  good governance 

 

Gagasan tentang good governance di Indonesia bermula pada tergulingnya era 

pemerintahan orde baru yang  kemudian disusul  bergulirnya semangat reformasi 

sejak tahun 1998, begitu cepat  telah merubah warna bagi para penyelenggara dan 

aparat negara, sebagai harapan dan tuntutan publik untuk mendapatkan pelayanan 

administrasi atas administrasi birokrat,  yang dituntut menyelenggarakan 

pemerintahan secara transfaran, akuntable, berkeadilan dengan prinsip-prinsip good 

governance. 

 

Gerakan perubahan yang digalakkan sejak awal reformasi tidak lain adalah 

dimulainya semangat gerakan anti KKN ( Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ), 
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setidaknya gerakan tersebut mengisyaratkan kepada aparatur negara dalam hal ini 

para penyelenggara pemerintahan,  agar menciptakan situasi pemerintahan yang 

bersih ( clean ), serta menyuguhkan pelayanan-pelayanan yang prima bagi 

masyarakat. 

 

Konsep good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara 

dalam melaksanakan penyediaan public goods and service ( pemerintah atau 

kepemerintahan ), sedangkan praktik terbaiknya disebut good governance ( 

kepemerintahan yang baik ) , wujud dari good governance adalah komitmen semua 

pihak yaitu pemerintah dan masyarakat ( Sedarmayanti,2012:2). Senada dengan 

keinginan masyarakat luas, sesungguhnya pemerintah dituntut memberikan suguhan 

pelayanan terbaik, diikuti oleh perkembangan kemampuan dan kekuatan birokrat 

yang kuat. Kuat dalam arti memiliki kekuasaan dibidang pelayanannya dan 

kemampuan masing-masing, sehingga pada akhirnya akan dikuti perubahan mental 

masyarakat pengguna layanan birokrat tadi dengan kataatan terhadap peraturan dan 

hukum serta melaksanakan kewajibannya sebagai warganegara yang baik. Demikian 

akan terjadi simbiosis muatalistik diantara penyelengara pemerintah dan masyarakat, 

maka akan tercipta produktifitas semua bidang atas dampak positif kinerja aparatut 

pemerintah tadi. 

 

Konsep good governance dari segi fungsional : aspek: governance dapat ditinjau dari 

apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai 
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tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak 

berfungsi  ( Sedarmayanti, 2012:4 )  

 

2.2.   Prinsip- prinsip good governance 

 

Dalam buku  yang ditulis secara  berseri tentang good governance, kepemerintahan 

yang baik ( Sedarmayanti,2012:13 ) terdapat beberapa teori yang dikutip tentang 

prinsip-prinsip good governance , kemudian menarik untuk dikaji kembali dalam 

penelitian ini antara lain : 

 

2.2.1. Menurut Bhatta, Gambir, tahun 1996 

No. Prinsip 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Accuntability ( akuntabilitas ) 

Transparency ( ( transparansi ) 

Opennuess ( keterbukaan ) 

Rule of Law ( kepastian Hukum ) 

Management of Competency ( manajemen 

kompetensi ) 

Human Right ( Hak Asasi Manusia ) 

         

Prinsip good governance yang dicetuskan diatas cenderung cocok di 

terapkan pada lembaga pemerintah ( birokrasi pemerintahan ) yang 

berhubungan kemitraan dengan perusahaan bisnis , prinsip-prinsip lebih 

cocok diterapkan pada institusi yang lebih makro, lembaga partai politik, 

lembaga-lembaga yang jangkauannya sangat luas.   
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2.2.2. Menurut UNDP ( United Nation Development Program ) tahun 1997. 

No Prinsip 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Participation ( partisipasi ) 

Rule of Law ( kepastian hukum ) 

Transparency ( transparansi ) 

Responsiveness ( tanggung jawab ) 

Consenses Orientation ( berorientasi pada kesepakatan ) 

Equity ( keadilan ) 

Effectiveness and efficiency ( efektititas dan efisiensi ) 

Accountability ( akuntabilitas ) 

Strategic vision ( visi strategic ) 

 

Ide prinsip yang dicetuskan UNDP memberikan penekanan pada tanggung 

jawab organisasi, disamping visi strategi lembaga dalam melakukan 

aktiftitas dan pelayanannya, prinsip-prinsip diatas dapat diberlakukan dalam 

system bernegara dalam hal ini adalah institusi yang lebih makro dan besar. 

 

2.2.3. Menurut Mustopadidjaja, 1997 

No. Prinsip 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Demokrasi dan pemberdayaan 

Pelayanan 

Transparansi dan akuntabilitas 

Partisipasi 

Kemitraan 

Desentralisasi 

Konsistensi kebijakan dan kepastian hukum 
 

Menurut Mustopadidjadja, Ide dasar dalam pelayanan pemerintahan 

merupakan hal pokok dalam melakukan pelayanan atas penerapan peraturan 
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pemerintah oleh institusi pemerintah itu sendiri, dengan mengedepankan 7 ( 

tujuh ) prinsip dasar saja. 

 

2.2.4. Menurut Undang-undang RI nomor 30 tahun 2002 tentang komisi 

pemberantasan tindak pidana korupsi  

No. Prinsip 

1 

2 

3 

4 

5 

Kepastian hukum 

Keterbukaan 

Akuntabilitas 

Kepentingan umum 

Proporsionalitas 
 

5 (  lima) prinsip tersebut sangat tepat bila digunakan dalam proses 

penegakan hukum, terutama dalam upaya negara menanggulangi, 

permasalahan korupsi di Indonesia, namun prinsip tersebut dapat pula 

diterapkan di berbagai lembaga yang mengurusi keuangan. 

  

2.2.5. Menurut LAN ( Lembaga Administrasi Negara ) tahun 2003. 

No. Prinsip 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Akuntabilitas, Transparansi, Kesetaraan 

Supremasi hokum, Keadilan, Partisipasi 

Desentralisasi 

Kebersamaan, Profesionalitas 

Cepat tanggap, Efektif dan efisien 

Berdaya saing 

 

Lembaga Administrasi Negara yang fokus menyoroti hal-hal yang berkaitan 

dengan birokrasi, terutama menyangkut pelayanan pemerintah, dalam 

menyelenggarakan orgnaisasi kepemerintahan, baik tingkat tertinggi maupun 
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pelayanan-pelayana  pemerintah yang langsung menyentuh rakyat ( 

masyarakat ). 

Hal yang paling mendasar untuk melaksanakan prinsip menciptakan 

keadilan dibutuhkan beberapa prasyarat yang saling terkaita dan satu sama 

lainnya saling mempengaruhi adalah : 

1. Transparansi 

2. Akuntabilitas 

3. Kepastian Hukum 

4. Partisipasi. 

Empat syarat tersebut akan berdampak pada dampak selanjutnya terhadap 

corporate governance yang akan dirasakan stakeholders yang berbagai 

kepentingan , adalah terciptanya keadilan ( fairness ) dalam supra system, 

untuk saling berinteraksi satu sama lain ( Adrian Sutedi : 2012:44 ) 

 

2.3.  Konsep Good University Governance 

 

Ide dan pemikiran muncul diberbagai kalangan akademisi dan peneliti di Indonseisa 

khususnya, dan bahakan sudah banyak memunculkan gagasan-gagasan GUG itu 

sendiri dalam penelitian – penelitian yang dilakukan diberbagai perguruan tinggi 

terkemuka di Indonesia.  Gagasan-gagasan mereka para peneliti telah merambah pada 

tataran fakultasnya, tidak sekedar pada tataran kelembagaan tertinggi ( rektorat )saja. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa konsep good university governance dipakai dan mulai 

diterapkan sejak munculnya elaburasi dua konsep good governance dan good 

Corporate Governance, latar belakang kesadaran pengelolaan sebuah negara tidak 

dapat disamakan dengan penyelenggaraan korporasi, sehingga kedua konsep tersebut 



20 

 

oleh berbagai kalangan peneliti mengelaburasinya mencari konsep good university 

governance. 

  

Berbagai konsep yang banyak ditawarkan atas hasil berbagai penelitian 

memunculkan  teori serta konsep tentang bagaimana membangun system good 

university governance. Pemikiran-pemikiran yang kini muncul tentang resep mujarab 

menjalankan lembaga pendidikan tinggi, diklaim menjadi konsep yang cukup ideal 

bagi perguruan tinggi dalam menghadapi persaingan di era yang semakin kompetitif. 

 

Konsep good university governance menurut Awan Diga Aristo, yang kini 

mengembangkan dan menawarkan konsep ini di Institut Teknologi Bandung  adalah 

merupakan turunan dari konsep tata kepemerintahan yaitu konsep good governance 

itu sendiri. Kemudian konsep ini diharapkan bagaimana seharusnya manajemen 

penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik dan kemudian menempatkan perguruan 

tinggi itu sendiri di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan Negara.( Awan Diga 

Aristo, 1540008,: 2013 ) 

 

8 ( delapan ) konsep dasar  Good Governance : partisipasi, orientasi pada 

consensus, akuntabilitas, transparansi, responsive, efektif dan efisien, ekuiti ( 

persamaan derajat ) dan inklusifitas dan penegakan supremasi hukum. Jika di 

implementasikan secara ideal, memungkinkan akan mengurangi jenis-jenis korupsi, 

penyimpangan-penyimpangan serta sikap-sikap otoritarian dikalangan elit serta akan 

memunculkan sikap partisipatif pada tataran stakeholder.  
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Kesadaran akan pentingnya penerapan delapan priinsip dasar good university 

governance, sebagai nilai-nilai luhur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi , 

adalah ukuran dari perguruan tinggi untuk menerapkan Good University Governance 

atau tidak ; adalah sejauhmana perguruan tinggi menyikapi dinamika yang terjadi 

dalam penyelenggaraannya tanpa mengkhianati nilai-nilai luhur dan amanat yang 

diembannya dari masyarakat, bangsa dan Negara yang menaunginya. 

 

Konsep governance menurut Osborne yang dikutip oleh Meredith Edwards, 2013:3 

dalam seri tulisannya tentang University Governance: A Mapping and Some issues 

mengatakan bahwa Good Governance setidaknya menerapkan prinsip partisipasi, 

tranparansi, akuntabilitas, kompetisi. 

 

 Call for Good governance seek more participation, transparency, 

accountability, competition, and less regulation though it is necessary to 

optimize rather than maximize such qualities ( Osborne, 1998:1 

  

Kajian yang dilakukan Awan Diga aristo ,2012 pada Intitut Tehnologi Bandung,  

mengungkap 8 ( delapan ) prinsip Good university Governance,  penerapan delapan 

prinsip GUG akan memastikan pengurangan tingkat korupsi, pandangan kaum 

minoritas diperhitungkan dan suara dari mereka yang paling lemah dalam masyarakat 

didengar dalam proses pengambilan keputusan. Konsep GUG juga responsive 

terhadap masa kini dan kebutuhan masyarakat dimasa depan. Depalan prinsip itu 

adalah : partisipasi, orientasi pada consensus, akuntabilitas, transparansi, 

responsive, efektif dan efisien, ekuiti ( persamaan derajat ) dan inklusifitas dan 

penegakan/supremasi hukum. 
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Delapan prinsip Good University Governance dapat kita cermati sebagai berikut : 

2.3.1. Partisipation 

 

Kata kunci partisipasi muncul dari pria dan wanita dalam konsep Good 

Governance, partisipasi sebagaimana dimaksud adalag secara langsung 

dapat juga melalui intitusi yang dibentuk melalui dan proses legitimasi. 

Partisipasi membutuhkan organisasi dan informasi sehingga perlu data dan 

susunan tata pamong yang baik yang menunjukkan keikutsertaan berbagai 

komponen perguruan tinggi dalam mengambil dan memberikan putusan. 

Sehingga tampak juga kebebasan berkumpul berserikat dan mengemukakan 

pendapat hingga pada tataran mahasiswa dapat diakomodir dan disertakan. 

 

2.3.2. Rule Of Law  

Kerangka legalistic atau peraturayang ditegakkan hukum diperguruan tinggi 

sesungguhnya harus lengkap saling mendukung peraturan satu sama lainnya 

dan tidak bertentangan diantaranya. Peraturan hukum yang diterapkan 

memenuhi unsur perlindungan utuh terhadap Hak Asasi Manusia terutama 

kaum minoritas, diperguruan tinggi sebaiknya memiliki lembaga 

independent dalam upaya penegakan peraturan. 

 

2.3.3. Transparency 

Makna transparansi adalah memenuhi aturan yang berlaku dalam 

mengimplementasikan aturan, dan informasi mengenai aturan dapat 

dipastikan sampai pada semua unsure yang berkepntingan, dan mudah 
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diakses semua pihak, sehingga tidak memunculkan interpretasi macam-

macam, dalam hal ini informasinya mudah dipahami dan jelas.  

Informasi yang disediakan hendaknya bebas diakses langsung oleh 

stakeholder dan masyarakat umum juga para pihak yang akan dipengaruhi 

oleh keputusan tersebut. 

2.3.4. Responsiveness 

Pelayanan terhadap stakeholders dalam konsep Good Governance 

membutuhkan  institusi dan proses didalamnya yang melayani secara 

tanggap cepat dan tepat sasaran  

Ketepatan pelayanan dan kecepatannya dibutuhkan agar stakeholder 

mendapatkan haknya atas kewajiban yang pernak diberikan kepada institusi, 

sehingga tidak menimbulkan perdebatan antara hak dan kewajiban dalam 

perimbangannya. 

 

2.3.5. Consensus Oriented. 

Banyak aktor dalam komunitas dan beragam sudut pandang didalamnya 

akan memerlukan mediasi atas berbagai kepentingan didalam masyarakat 

utamanya dalam rangka mencapai sebuah consensus umum dalam 

masyarakat yang merupakan kepentingan atau keputusan yang terbaik dapat 

dicapai untuk keseluruhan pemangku kepentingan dan masyarakat 

umumnya. 
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Perspektif jangka panjang dan luas perlu dalam konsep GUG sehingga apa 

yang dibutuhkan dan diperlukan dalam pengembangan jangka yang panjang 

dapat dipahami dimengerti serta didukung semua pihak, misalnya dalam 

mengonsep Visi dan misi lembaga dan masing masing institusi dapat 

mengikuti secara benar dan terarah pada kebersamaan orientasi 

2.3.6. Equity and inclusiveness 

Keberadaan komunitas secara keseluruhan dapat terakomodir dan 

memastikan berbagai pihak merasa didalamnya sesungguhnya dibutuhkan 

sebuah proses yang menunjukkan kebersamaan kepentingan, posisi dan 

kedudukan dalam komunitas, sehingga tidak ada sesorang atau kelompok 

merasa tidak berada dalam mainstream komunitas. 

Keseimbangan dan kebersamaan dapat berjalan bila semua kelompok 

terutama kelompok yang paling minoritas ( lemah ) diberikan kesempatan 

yang sama dalam keberadaannya dalam komunitas tersebut. 

 

2.3.7. Efectiveness and Efficiency 

Good University Governance mengartikan bahwa keluaran dari proses dan 

institusi mencapai sasaran dengan indicator memenuhi kebutuhan 

masyarakat, dengan tidak mengesampingkan efisiensi dan efektifitas dalam 

mengelola sumber daya. 

Dalam konteks GUG efisiensi diartikan sebagai pemanfaatan dan 

pemberdayaan sumberdaya secara keseluruhan secara sustainable dengan 

tidak mengorbankan lingkungannya. 
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2.3.8. Accountability 

Kebutuhan utama dalam konsep GUG adalah akuntabilitas, ternyata tidak 

hanya bagi organisasi pemerintah atau negara saja namun dalam institusi 

pendidikan tinggi dibutuhkan suatu pertanggungjawaban kepada 

stakeholdernya, dengan melakukan akuntabilitas publik dan stakeholdernya 

itu sendiri sehingga sebuah organisasi atau institusi bertanggung jawab pada 

semua pihak-pihak yang dipengaruhinya atas tindakan dan keputusan-

keputusan institusi tersebut. Demikian selanjutnya bahwa akuntabilitas 

seharusnya ditindaklanjuti dengan proses supremasi hukum dengan landasan 

transparansi.    

  

Dalam kajian penelitian ini akan hanya fokus menggunakan beberapa prinsip yang 

paling penting menyangkut ketiga pendekatan kajian aturan formal, SOP dan 

kepatuhan  yaitu hanya dengan menggunakan pendekatan prinsip  transparency,  rule 

of law, participation, dan  responsiveness. Sehingga diharapkan penelitian ini akan 

benar-benar fokus pada hal yang yang paling penting diterapkan di perguruan tinggi  

 

2.3.   Pendekatan New Institusionalism  

 

Institusionalism  adalah turunan ilmu politik, diluar teori poiltik didalamnya terdapat 

deskripsi tentang konstitusi, system hukum, dan struktur organisasi, dan 

perbandingannya antarwaktu, dan inilah yang kemudian berkembang sebagai konsep 

Intitusionalism.  
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Berbeda dengan old institusionalism, bahwa  new institusionalism lebih mencermati 

bukan hanya sekedar dampak institusi terhadap individu, akan tetapi juga bagaimana 

interaksi antara individu dengan institusi. 

 

Rod Rhodes ( 1972 ) : Pendekatan institusional adalah suatu subjek masalah yang 

mencakup peraturan, prosedur, dan organisasi formal. Ia memakai alat-alat ahli 

hukum dan sejarahwan untuk menjelaskan batas-batas pada perilaku politik maupun 

efektifitas demokratis, dan ia membantu perkembangan model westmister tentang 

demokrasi representative  ( dikutip kembali oleh David Marsh dan Gerry Stoker 

2011: 109 ) 

 

2.4.   Konsep Institusionalisme Normatif 

 

 

Konsep Institusionalism  normative merupakan cabang dari konsep New 

Intitusionalism, sebagaimana perkembangan perubahan konsep traditional 

institusionalism  ( Terlalu berpihak pada batasan dan lingkup saja ), konsep 

pendekatan intitusinal baru mencermati tidak hanya dampak institusi terhadap 

individu, namun lebih jauh mencermati interaksi antara institusi dan individu, di 

dalamnya terdapat perilaku, struktur, legalitas, fungsi dan sebagainya. maka 

kemudian berkembang pada cabang new intsitusionalism normative. 

 

Institusionalism normative menyatakan bahwa:  institusi politik ( kekuasaan ) 

mempengaruhi perilaku aktor dengan membentuk nilai , norma, kepentingan, 

identitas dan keyakinan mereka ( March dan Olsen 1989:17 ) dikutip kembali dalam 

buku Theory and Methods in Political Science ( David Marsh & Gerry Stoker 

2002:113 ) 
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Mengapa konsep ini dipakai, sesungguhnya bahwa norma dan nilai yang dikandung 

dalam instutusi akan membentuk perilaku individu. Institusionalisme baru setuju 

bahwa institusi politik adalah peraturan tentang permainan, namun demikian kita 

wajib mengkategorikan peraturan kebiasaan informal dalam prosedur formal, 

sehingga dapat terbangun gambaran yang real tentang apa saja yang dapat 

menentukan perilaku politik dan pembuatan keputusan, yang kemudian juga akan 

menimbulkan resiko melonggarnya konsepstual. 

 

Jika peraturan membentuk perilaku diperluas yang memasukkan perautran implicit 

dan pemahaman yang samar-samar, dalam rangka mencakup contoh-contoh dimana 

perilaku yang diamati tidak sesuai dengan aturan formal institusional apapun, maka 

teori tidak bisa di falsifikasi. Jika kita mengamati perilaku yang tidak sesuai dengan 

kecaman peraturan formal, pasti ada aturan lain yang tidak dapat diidentifikasi   

( David Marsh  2011:123 )  

 

Institusionalism bukanlah teori, namun lebih dipahami sebagai perspektif 

pengorganisasir, yang menyediakan peta terhadap subjeknya dan petunjuk jalan 

menuju pertanyaan sentralnya.  

 

Institusionalisme baru dianggap sebagai pendekatan yang luas, beraneka-ragam 

terhadap politik, dengan kehidupan politik itu sendiri dengan penjelasan yang 

dibutuhkan. Kemudian pendekatan institusionalisme baru dijadikan sebagai model 

pendekatan perpindahan dari suatu posisi yang problematik menuju yang lebih 

memadai dalam suatu bidang, dapat juga dikategorikan sebagai perpindahan 

epistemology mitos dari kesalahan menuju kebenaran.  
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2.5. Fokus Pendekatan 

Dalam penelitian ini sebagaimana diuraikan diatas berikut adalah turunan konsep dari 

teori ilmu politik, yang merupakan bagian dari konsep Institusional baru dengan 

fokus pendekatan formal rules, standard operational prosedure, compliance 

prosedure) dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Good University 

Governance  yaitu dijelaskan berikut ini : 

2.5.1.    Formal of rules 

Dalam filsafat politik sesungguhnya dalam kajian ilmu politik wajib 

mengedepankan ide-ide dasar seputar dari mana kekuasaan bermula, 

kemudian bagaimana kekuasaan itu dijalankan, dan untuk apa kekuasaan 

diselenggarakan, berkaitan dengan ini tentu tidak berbeda dengan kekuasaan 

dalam lembaga pendidikan tinggi, kekuasaan itu diatur dalam sebuah aturan 

formal. 

Sebuah institusi adalah organisasi tertata melalui pola perilaku yang diatur 

oleh  peraturan yang telah diterima sebagai standar ( Miriam Budiarjo: 

97:2008 ) 

Menurut  Miriam Budiarjo, institusi adalah peraturan-peraturan yang stabil, 

yang memungkinkan orang yang sebenarnya hanya mementingkan diri 

sendiri, tergerak  untuk bekerja sama dengan orang lain untuk tujuan bersama. 

Dalam melakukan tindakan bekerja sama dan untuk tujuan bersama tentu saja 

dibutuhkan sebuah aturan formal, seperti halnya statuta di perguruan tinggi 

dipakai sebagai aturan formal yang wajib dipatuhi oleh berbagai pihak dalam 
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menjalankan tugas pokok dan fungsinya di organisasi kelembagaan perguruan 

tinggi. 

Aturan formal yang dibangun disebuah perguruan tinggi sedianya terbentuk 

atas terpenuhinya sifat keterbukaan ( transparency ), dengan menjaga 

akuntabilitas serta keseimbangan kepentingan atas berbagai pihak ( 

stakeholders ) serta memiliki nilai-nilai kewajaran dan responsibilitas yang 

kuat. 

Statuta sebagai aturan dasar dalam perguruan tinggi selain mengikuti asas 

formal yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI, melalui 

kebijakan dirjen Dikti, tentang Pedoman  Pembuatan Statuta, diberikan 

kebebasan membuat aturan dasar khususnya di perguruan tinggi swasta 

diberikan kebebasan mengatur dirinya sendiri, baik menyangkut tata pamong 

dan visi misi lembaga, juga arah kebijakan serta tugas pokok dan fungsi 

stakeholder dan pimpinan perguruan tinggi, dengan tidak melepaskan prinsip-

prinsip good governance sebagai paradigma membangun aturan di perguruan 

tinggi. 

Bahwa paradigma baru perguruan tinggi pasca runtuhnya masa orde baru, 

sangat memungkinkan seluruh stakeholders di perguruan tinggi untuk 

bersikap independent dalam setiap keputusan dan aturan yang dibuat, dengan 

melekatkan prinsip transparency, akuntabilitas dan tanggung jawab serta 

kesetaraan dan kewajaran, yang dapat selalu terjaga dalam rangka untuk 
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berkembangnya  prinsip-prinsip good governance secara luas dengan baik 

diperguruan tinggi, hingga pada tataran seluruh pemangku kepentingan. 

Keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dan  lembaga lain yang diajak 

bekerja sama adalah sebuah keniscayaan, agar pihak-pihak dapat memahami 

dan menjalankan tugas dan fungsinya serta peran masing-masing sesuai 

tanggung jawab masing-masing.  

Pihak-pihak yang berperan pada dalam perguruan tinggi dalam menjalankan 

fungsi perguruan tinggi adalah meliputi: seluruh pimpinan di dalam sebuah 

perguruan tinggi, dewan penyantun, yayasan, senat akademik, 

rector/ketua/direktur dan pembantu-pembatunya, pejabat struktural, dosen, 

dan karyawan serta lembaga lain diluar institusi  yang bekerjasama.  

 

2.5.2.  Standard  Operating  Procedure  ( SOP ) 

Menurut Edwards III ( 1980:125 ) yang dikuti kembali oleh Rolip Saptam ( 

academia.edu.com  ) , SOP adalah respon yang timbul dari implementor untuk 

menjawab tuntutan-tuntutan pekerjaan karena kurangnya waktu dan 

sumberdaya serta kemauan adanya keseragaman dan operasi organisasi yang 

kompleks dan tersebar luas, dijelaskan bahwa SOP yang bersifat rutin 

didesain untuk situasi tipikal dimasa lalu mungkin menghambat perubahan 

dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. Dalam 

pendekatan SOP ini, betapa cara-cara kerja yang baru tidak dapat dipakai 

dalam melaksanakan kebijakan kebijakan organisasi, sehingga dinamika 

pekerjaan dan dinamika perilaku actor akan  mengalami hambatan yang 
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sangat besar utamanya percepatan perubahan perilaku actor, yang tidak dapat 

diimbangi dengan perubahan prosedur dengan kekakuan standar operasional 

dalam kehidupan lembaga.   

Besaran perubahan kebijakan yang baru akan membutuhkan perubahan 

dengan cara-cara yang lebih dinamis dan fleksibel dalam suatu lembaga 

khususnya berkaitan dengan stakeholder sebagai subjek, sehingga akan sangat 

menghambat pelaksanaan aktifitas dan kinerja disemua bagian. 

 

2.5.3. Compliance of  procedure ( prosedur wajib /kepatuhan ) 

Prosedur wajib atau kepatuhan terhadap aturan sesungguhnya dimaksudkan 

untuk disiplin dalam bertindak dan berperilaku,sehingga menuju pada tataran 

kesadaran kebutuhan akan kepatuhan terhadap pelaksanaan prosedur dan 

aturan yang  ada. 

Compliance of procedure merupakan pendekatan pelaksanaan tata kelola 

kelembagaan, yang memungkin orang dan stakeholder secara bersama-sama 

mempertanggungjawabkan ( responsibility ) terhadap aturan formal yang ada. 

 

2.6. Kerangka Teori 

 

Kerangka teori dalam penelitian ini dibutuhkan agar tergambar secara jelas teori yang 

dipakai dalam mengkaji dan suatu masalah dalam riset. Kerangka teori yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah elaborasi prinsip good university governance ( 

transparency, rule of law, partisipation, responsivenes ) dengan konsep  new 

institusional  dengan fokus utama pada  formal rule, standard operational procedure 
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dan complience procedure, yang merupakan cabang teori New Institusionalism  yang 

tergambar dalam  bagan gambar. 

Pada gambar 1 di halaman berikutnya ini dapat menjelaskan sistematika penelitian 

dengan pendekatan teori new intitusionalim yang didalamnya terdapat pendekatan 

peraturan formal, standar operasional prosedur, dan kepatuhan melaksanakan aturan,  

dalam proses itu semua, akan dilihat dari implementasi prinsip prinsip  good 

university governance  ( transparency, rule of law, participation, responsivenes  ) di 

Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung. 
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