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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berpijak pada hasil penelitian dan analisis mengenai penerapan prinsip-prinsip 

Good University Governance di Universitas Lampung, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

 

1. Penerapan prinsip-prinsip Good University Governance di Universitas 

Lampung: 

a. Penerapan prinsip transparansi yang baik yaitu jika institusi perguruan 

tinggi memungkinkan seluruh stakeholders dan masyarakat luas dapat 

mengawasi dan mengevaluasi mengenai anggaran maupun kinerja dari 

universitas. Dalam hal anggaran atau keuangan, transparansi menjadi 

sangat penting untuk dikaji, mengingat arus perputaran uang dalam 

institusi perguruan tinggi lebih besar dan kompleks. Akan tetapi, 

transparansi ini hendaknya tidak hanya dalam hal anggaran, melainkan 

seluruh dinamika yang terjadi dalam proses penyelenggaraan perguruan 

tinggi. Dalam konteks ini, peneliti yakin bahwa informasi keuangan 

perguruan tinggi bukanlah suatu rahasia negara jika suatu universitas dapat 
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mengelola keuangannya dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan 

amanah perundang-undangan. Kendati demikian, banyak sikap dari 

aparatur publik yang menganggap bahwa hal ini adalah suatu kerahasiaan 

negara. Peneliti menyingkapi perilaku ini bagian dari kelemahan birokrasi 

yang kurang memahami nilai dari etika birokrasi publik.  

b. Untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik, institusi perguruan tinggi 

harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian proses 

penyelenggaraan perguruan tinggi terhadap seluruh stakeholders, baik 

internal maupun eksternal, terutama pada masyarakat umum. 

Pertanggungjawaban ini harus dilakukan secara rutin dengan jangka waktu 

tertentu. Hasil audit maupun laporan pertanggungjawaban harus dengan 

mudah dapat diperoleh oleh seluruh stakeholders dan masyarakat luas. 

Selain itu, untuk mendukung akuntabilitas yang baik, prinsip transparansi 

juga harus diterapkan dengan baik.   

c. Penerapan prinsip responsifitas yang baik merupakan suatu kepekaan dan 

respon dari suatu institusi perguruan tinggi untuk menyikapi 

permasalahan-permasalahan di bangsa yang menaunginya serta selalu 

berusaha untuk memenuhi harapan-harapan dan amanat yang diemban dari 

masyarakat. 
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2. Kendala Penerapan prinsip-prinsip Good University Governance di 

Universitas Lampung: 

a. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM). Universitas Lampung masih 

kekurangan jumlah profesor dan doktor untuk mencapai visi menjadi 

perguruan tinggi 10 terbaik di Indonesia. 

b. Kendala Finansial. Keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) menjadi kendala tersendiri dalam pengelolaan 

Universitas Lampung sehingga program serta pembangunan infrastruktur 

yang telah direncanakan tidak dapat dijalankan maksimal sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut : 

a. Dibutuhkan komitmen dari pemimpin universitas untuk menyediakan 

perangkat atau piranti kebijakan dalam mewujudkan bentuk transparansi.  

b. Universitas Lampung membuat aplikasi informasi yang dapat di download 

pada pengguna smartphone untuk akses informasi mengenai Universitas 

Lampung agar masyarakat luas dapat lebih mudah mengakses informasi 

yang di inginkan. 
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c. Universitas Lampung hendaknya menerapkan prinsip akuntabilitas dalam 

bentuk proposal laporan atau pembukuan yang berisi informasi tentang 

kinerja dan keuangan Universitas Lampung untuk diberikan kepada 

masyarakat luas. 

d. Universitas Lampung memberikan kesempatan kepada dosen-dosen yang 

ada dalam bentuk beasiswa untuk melanjutkan studi disiplin ilmunya, 

sehingga dapat meningkatkan jumlah doktor dan profesor di Universitas 

Lampung.   

e. Universitas Lampung memberikan program pendidikan dan pelatihan 

kepada pegawainya mengenai wawasan Good Governance dan Good 

University Governance. 

 


