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Abstrak 
Perguruan Tinggi yang menerapkan konsep Badan Layanan Umum (PTN PK-
BLU) dalam menjalankan fungsi sebagai organ yang bergerak dalam bidang 
pelayanan adalah dukungan sarana dan prasarana melalui barang atau jasa. Sebagai 
institusi yang berada dalam naungan pemerintah dan menerima anggaran negara 
maka PTN PK-BLU melaksanakan mekanisme untuk memperoleh barang atau jasa 
sesuai ketentuan hukum. Namun proses pengadaan dalam memperoleh barang atau 
jasa terkadang menimbulkan persoalan yang muncul sebagai konsekuensi 
berjalannya proses pengadaan barang atau jasa yang melibatkan organ-organ di 
dalamnya seperti PA/KPA, PPK, ULP, dan Panitia/Pejabat Penerima Pengadaan. 
Rektor sebagai KPA dalam PTN PK-BLU memiliki wewenang dalam melakukan 
kontrol terhadap organ-organ yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa 
pada lingkungannya. Kesalahan dalam proses pengadaan barang/jasa yang 
dilakukan oleh PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan menyebabkan kerugian negara 
akibat kesalahan tersebut, baik akibat kelalaian atau tindakan melanggar hukum. 
Sebagai KPA dalam proses pengadaan barang/jasa Rektor dapat melakukan kontrol 
pada organ-organ tersebut sesuai dengan wewenang yang diberikan. Konsekuensi 
yang diterima jika pada akhirnya pejabat pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak 
mengindahkan teguran Rektor maka pejabat yang terkait proses pengadaan 
barang/jasa akan menerima sanksi. 
Kata Kunci: Kuasa Pengguna Anggaran, Keuangan Negara. 
 

Abstract 
Universities that apply the concept of Public Service Agency (BLU - PK PTN ) in 
performing functions as an organ which is engaged in the service infrastructure 
support through goods or services . As an institution under the auspices of the 
government and the state budget receives PTN PK - BLU implement mechanisms to 
acquire goods or services in accordance with the law . However, the procurement 
process in obtaining goods or services sometimes poses problems that arise as a 
consequence of the passage of the procurement of goods or services involving the 
organs in it as PA / KPA , KDP , ULP , and Committee / Receiver Procurement 
Officer. Rector of the KPA in PK - BLU PTN has the authority to control the 
organs that carry out the process of procurement of goods / services in the 



Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 3 November 2013            ISSN : 2303-3274 

428 

environment . Errors in the procurement process of goods / services performed by 
the CO and the ULP / Procurement Officer causing state losses due to these errors, 
either due to negligence or unlawful acts. As the KPA in the process of 
procurement of goods / services Rector can control the organs in accordance with 
the authority given . The consequences are acceptable if the authorities ultimately 
the procurement of goods / services did not heed the warning Rector officials 
related procurement process of goods / services will receive sanctions. 
Keywords: Authorized Budget, Financial State. 
 
A. Latar Belakang 

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang 
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun 
berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.147 Pengelolaan keuangan negara 
harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.  

Salah satu instansi yang mengelola serta menggunakan keuangan 
Negara untuk menjalankan fungsi operasionalnya adalah perguruan tinggi 
negeri. Dewasa ini perguruan tinggi negeri didorong untuk melaksanakan 
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum  (PK BLU). BLU merupakan 
instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.148 Instansi 
atau badan yang menyelenggarakan BLU ditentukan melalui Surat 
Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagai pengguna 
anggaran negara. Instansi atau badan yang telah mendapat Surat Keputusan 
sebagai instansi PK BLU menjalankan ketentuan-ketentuan pengelolaan 
keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), yang 
pada dasarnya merupakan pengecualian dari ketentuan Undang-undang No. 
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

Ketentuan yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2005 tentang PK-
BLU adalah mengenai sistem pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh 
instansi pemerintah PK BLU yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
melalui Surat Keputusan. Instansi tersebut akan mengelola dan 
menggunakan anggaran negara yang diatur sebagaimana mestinya. Instansi 

                                                           
147  Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
148  Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum 


