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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan  

Dari pembahasan yang ada di Bab II mengenai Kedudukan Badan 

Layanan Umum dan Bab III mengenai Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa penyelenggaran pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan baik pada 

sistemnya maupun pada kualitas sumber daya manusia yang belum 

maksimal. Hal ini bisa dilihat dari berbagai pengaduan dari masyarakat 

mengenai pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah. 

Keberadaan Badan Layanan Umum melalui penetapan instansi 

pemerintah yang memenuhi syarat substantif, teknis dan administratif, 

diharapkan mampu mengatasi hal tersebut. Akan tetapi, perubahan status 

instansi pemerintah yang menjadi Badan Layanan Umum tidak 

menempatkan instansi pemerintah tersebut sebagai kekayaan 

negara/daerah yang dipisahkan. Kedudukan instansi pemerintah yang 

ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum adalah tetap berada di bawah 

kementerian negara/lembaganya/pemerintah daerah dan tidak terpisah 

dari instansi induknya. Oleh karena itu, Badan Layanan Umum 

mempunyai kedudukan yang sama dengan instansi pemerintah yang lain 
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atau dengan kata lain, kedudukan instansi pemerintah yang menjadi 

Badan Layanan Umum tidak mengalami perubahan.  

2. Bahwa Badan Layanan Umum merupakan wadah baru atau suatu alat 

untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat melalui 

penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil. Dalam pengelolaan 

keuangannya, Badan Layanan Umum mempunyai fleksibilitas-

fleksibilitas sebagai pengecualian dari ketentuan yang ada dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

Adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan tersebut telah 

membedakan Badan Layanan Umum dengan instansi pemerintah yang 

lain. Salah satu contoh fleksibilitas tersebut yaitu penggunaan pendapatan 

yang diperoleh Badan Layanan Umum secara langsung tanpa harus 

menyetorkannya terlebih dahulu ke rekening kas negara yang selama ini 

telah menjadi faktor penghambat dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat.  

 

4.2. Saran  

1. Oleh karena kedudukan Badan Layanan Umum adalah tetap berada di 

bawah kementerian negara/lembaga, maka Badan Layanan Umum 

hendaknya tidak mengambil kebijakan yang sifatnya dapat merugikan 

masyarakat. Semuanya itu harus tetap dikoordinasikan dengan 
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